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На пснпгу шл. 32. и 61. Закпна п јагним набагкама („Сл. дласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) у даљем тексту: Закпн), шл. 2. Прагилника п пбагезним елементима кпнкурсне 

дпкументације у ппступцима јагних набагки и нашину дпказигаоа испуоенпсти услпга („Сл. 

дласник РС” бр. 29/2013), Пдлуке п ппкретаоу ппступка јагне набагке,  загедена ппд брпјем 

1.3.12/401-56/19-04 пд  11.10.2019 и Рещеоа п пбразпгаоу кпмисије за јагну набагку, 

загеденп ппд брпјем 1.3.12/401-56/19-04   пд  11.10.2019 дпд., припремљена је:  

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА                                                                                                                                         

у птгпренпм ппступку за јагну набагку Зимскп пдржагаое лпкалних путега на теритприји 

драда Прпкупља за сезпну 2019/2020  ЈН бр. 1.3.12/401-56/19-04     

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Ппщти ппдаци п јагнпј набагци 3 

 

II 

Врста, технишке карактеристике (спецификације), кгалитет, 

кплишина и ппис  радпга, нашин спрпгпђеоа кпнтрпле и 

пбезбеђеоа даранције кгалитета, рпк изгрщеоа, местп 

изгрщеоа е и сл. 

4 

III Технишка дпкументација и планпги  5 

IV Услпги за ушещће у ппступку јагне набагке из шл. 75. и 76. ЗЈН 

и упутстгп какп се дпказује испуоенпст тих услпга 

5 

V Критеријуми за дпделу удпгпра 10 

VI Пбрасци кпји шине састагни деп ппнуде 10 

VII Мпдел удпгпра 26 

VIII Упутстгп ппнуђашима какп да сашине ппнуду 38 

 План Зимскпд пдржагаоа 51 

                                                                                                                                                                                      

Укупнп брпј страна у Кпнкурсна дпкументацији 56  
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ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ  

1. Ппдаци п наручипцу                                                                                                                                             
Назиг нарушипца:Ппщтина Прпкупље 
Адреса нарушипца:   Никпдија Стпјанпгића Татка вр.2. 
Матишни брпј:  07107625; 
ПИБ: 100506227; 
Шифра делатнпсти: 75110; 
Текући рашун: 840-66640-28 
Интернет страница нарушипца:www.prokuplje.org.rs 
Врста нарушипца: лпкална сампупрага 
телефпн: 027/324-040                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                  

2. Врста ппступка јагне набагке: Предметна јагна набагка се спрпгпди у птгпренпм ппступку, 

у складу са Закпнпм и ппдзакпнским актима кпјима се уређују јагне набагке. 

3. Предмет јагне набагке: Предмет јагне набагке  ЈН бр.  1.3.12/401-56/19-04,   Зимскп 

пдржагаое  лпкалних путега на теритприји драда Прпкупља за сезпну 2019/2020 дпдине.  

 Пзнака из ппштед речника јагних набгки: 45233141 Радпги на пдржагаоу путега 

4. Циљ ппступка                                                                                                                                                  

Ппступак јагне набагке се спрпгпди ради закљушеоа удпгпра п јагнпј набагци          

5. Партије                                                                                                                                                        

Набaгка је пбликпгана у 3 (три) партије и тп: 

ПАРТИЈА 1- Лпкални путни прагци рагничарскпд типа 

1. МК. Дпоа Речица:                                                                                                                                                             

- Пут I Б-35 - Дпоа Трнага-Булатпгашка цркга - Дпоа и Гпроа Решица                                                   

- Дпоа Решица-Белпдпщ-Мерпгац 

2. МК. Гпроа Трнага – Щумарпгац:                                                                                                                               

- Булатпгашка цркга – Гпроа Трнага – Шумарпгац – Бабптинац                                                                   

- Шумарпгац – Рељинац                                                                                                                                       

- Шумарпгац – Јудпгац                                                                                                                                                    

- плехана кућа-Бубурек-Рандина мала 

3. МК Бресничић:                                                                                                                                                             

- Пут II Б-35 – Бреснишић – Кпншић – Прекппуце – Д. Здрагиое                                                                         

-Г. Здрагиое – Ращегац – Ајданпгац                                                                                                                  

-Д. Здрагиое – Калидрад – Д. Бресница – Г. Бресница – Ращегац 

4. МК Смрдан:                                                                                                                                                           

- Пут II Б 415 – Д. Тпппница – Смрдан – Прекадин – Гпинпгац – Д. Кпоуща – Белпљин – Виша – 

Туларе                                                                                                                                                                                

- Пут II Б 415   Губетин                                                                                                                                                   

- Пут I Б-35 – Туларе – Калудра – Баце – Плпшник                                                                                                                  

http://www.prokuplje.org.rs/
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- Пут I Б-35 – Кпнчељ селп                                                                                                                                   

- Пут I Б-35 – Мађаре селп – Сгарше 

ПАРТИЈА 2: Лпкални путни прагци брдскп-планинскпд типа                                                                            

1.  МК. Крушегица:                                                                                                                                                             

- Смрдан – Дпоа и Гпроа Бејащница – Крущегица – Састагци – Тпгроане – Дединац 

2.  МК. Житни Пптпк:                                                                                                                                                             

- Кпжинце – Житни Пптпк                                                                                                                                       

- Житни Пптпк- Бублица                                                                                                                                                    

- Житни Пптпк- Ранкпга Река                                                                                                                                 

- Житни Пптпк- Пут II А 226 Гпрштак – Јабушегп                                                                                                     

- Ж.Пптпк Пут II А 226 Бприна кргина -Мрљак 

3. МК. Растпгница:                                                                                                                                                              

- Бели Камен – кпмплекс СРЦ – Ппсергатприја                                                                                                          

- Бели Камен – Јпгине Лигаде – Пасјаша – Растпгница – Пут II А-216                                                        

- Растпгница - Балшак – Бушинце                                                                                                                          

- Бушинце – Балшак – Селищте                                                                                                                                            

- Селищте Симпнпгац-Растпгнишкп мпст                                                                                                                      

- Пут II А 226 – Еракпгићи Селищте                                                                                                                                 

- Пут II А 226- Пщтра Чука – Видпгаша   

  4.  МК. Статпгац – Бпдпјегац                                                                                                                                           

- Састагци – Ширпке Оиге – Гпрои Статпгац – Ранкпга Река                                                                                                    

- Ранкпга Река – Средои Статпгац                                                                                                                                           

- Ранкпга Река – Дпои Статпгац                                                                                                                                

- Ранкпга река-Нпги Ђурегац                                                                                                                                           

- Дпои Статпгац – Бпдујегац                                                                                                                                            

- Бпдујегац – Дпбра Впда                                                                                                                                                                  

- Бпдујегац – Бедпгића дрпб – Мала Власа – Башије – Власпгп                                                                                                                                                                                                                   

ПАРТИЈА 3: Лпкални путни прагци брдскп-планинскпд типа 

1. МК. Чидпљ                                                                                                                                                                        

- Г. Кпрдинце – Бајшинце – Микулпгац                                                                                                                          

- Микулпгац – Н. Селп – Кпстеница – Џидпљ                                                                                                                       

- Џидпљ – Петрпгац – Дубрага – Балинпгац                                                                                                              

- Балинпгац – Дпое Кпрдинце – Пут II А-216                                                                                                            

- Пут II А-216 – Г. Кпрдинце (Мргаљегићи) – Бајшинце                                                                                   

- Гребац Стара Клисурица 

2. МК. Трнпг Лаз: 

- Тпгрљане – Трнпг Лаз – Гпроа Кпоуща – Дпоа Кпоуща                                                                          

- Дпоа Тпппница – Миљкпгица – Пбртинци 

5. Лице за кпнтакт    Лице (или служба) за кпнтакт: служба јагних набагки  027/324-751 лпк 20.   

e-mail:  nabavke.opstina.pk@gmail.com                                                                                                                                               
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III  ТЕХНИШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, НАШИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И МЕСТП ИЗВРЩЕОА 

РАДПВА 

Планирани радпги ппдразумегају рад драђегинских мащина и ппреме са рукпгапцима и 

гпзашима. 

Детаљни ппис планираних радпга дат је крпз предмер радпга и Плана зимскпд пдржагаоа 

улица и лпкалних путега на теритприји драда Прпкупља у зимскпј сезпни 2019/2020 дпд. 

Налпде за изгпђеое радпга кплишину кпнтрплу и кгалитет грщиће надзпрни прдан Нарушипца.                                                                                                                                  

Радпги ће се изгрщагати у перипду пд дана закљушеоа удпгпра па дп дп 15.04.2019 дпдине. 

Укпликп ппсле нагеденпд перипда, гременски услпги тп захтегају, налпдпм Нарушипца, 

изгпђеое пдређених радпга се мпже прпдужити  дп 01.05.2019 дпдине. 

Радпги ће се изгпдитп на теритприји драда Прпкупља. 

 

III ТЕХНИЧКА ДПКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНПВИ 

План  зимскпд пдржагаоа  лпкалних путега  и улица на теритприји ппщтине Прпкупље                          
(налази се 51 страни кпнкурсне дпкументацијe). 
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V  УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВП КАКП СЕ 

ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 

ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ 

У ппступку предметне јагне набагке ппнуђаш мпра да дпкаже да испуоага пбагезне услпге за 
ушещће, дефинисане шл. 75. ЗЈН, а испуоенпст пбагезних услпга за ушещће у ппступку 
предметне јагне набагке, дпказује на нашин дефинисан у следећпј тавели, и тп: 
 
 

Р.б ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ НАЧИН ДПКАЗИВАОА 

 

1. 

Да је редистрпган кпд надлежнпд прдана, 

пднпснп уписан у пддпгарајући редистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН) 

 

ИЗЈАВА (Овразац 5. у ппдлагљу VI пгж 
кпнкурснж дпкумжнтацијж), кпјпм 
ппнуђаш ппд пунпм материјалнпм и 
кригишнпм пддпгпрнпщћу пптгрђује да 
испуоага услпге за ушещће у ппступку 
јагне набагке из шл. 75. ст. 1. таш. 1) дп 
4) и стаг 2. ЗЈН, дефинисане пгпм 
кпнкурснпм дпкументацијпм 
 
 

2. 

Да пн и оедпг закпнски заступник није 

псуђиган за некп пд кригишних дела кап 

шлан прданизпгане криминалне друпе, да 

није псуђиган за кригишна дела прптиг 

пригреде, кригишна дела прптиг 

жигптне средине, кригишнп делп 

примаоа или дагаоа мита, кригишнп 

делп прегаре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3. 

Да је измирип дпспеле ппрезе, 

дппринпсе и друде јагне дажбине у 

складу са прпписима Републике Србије 

или стране држаге када има седищте на 

оенпј теритприји (чл. 75. ст. 1. тач. 4) 

ЗЈН); 

4. 

Да је ппщтпгап пбагезе кпје прпизлазе 

из гажећих прпписа п защтити на раду, 

заппщљагаоу и услпгима рада, защтити 

жигптне средине, кап и да нема забрану 

пбагљаоа делатнпсти кпја је на снази у 

греме ппднпщеоа ппнуде (чл. 75. ст. 2. 

ЗЈН). 
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ДПДАТНИ УСЛПВИ 
 

Ппнуђаш кпји ушестгује у ппступку предметне јагне набагке мпра испунити дпдатне услпге за 
ушещће у ппступку јагне набагке, дефинисане пгпм кпнкурснпм дпкументацијпм, а испуоенпст 
дпдатних услпга ппнуђаш дпказује на нашин дефинисан у нареднпј тавели, и тп: 
 

Р.бр. ДПДАТНИ УСЛПВИ НАЧИН ДПКАЗИВАОА 

1. ППСЛПВНИ КАПАЦИТЕТ  
ИЗЈАВА (Пвразац 5. у ппдлагљу VI пге 
кпнкурсне дпкументације), кпјпм 
ппнуђаш ппд пунпм материјалнпм и 
кригишнпм пддпгпрнпщћу пптгрђује да 
испуоага дпдатне услпге за ушещће у 
ппступку јагне набагке из шл. 76. ЗЈН, 
дефинисане пгпм кпнкурснпм 
дпкументацијпм.  
 

 

 

 Да има најмаое један реализпган 

удпгпр на зимскпм пдржагаоу улица 

или путега у предхпдне три зимске 

сезпне. 

3  ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

Пар.1 

 

 

УЛТ са даскпм                                1 кпм      

ЈЦБ са даскпм                                2 кпм 

Грејдер                                            1 кпм   

Камипн са рапникпм                   1 кпм 

Теренскп дпстагнп гпзилп         1 кпм 

Пар.2 

 

УЛТ са даскпм                                2 кпм   

ЈЦБ са даскпм                                1 кпм  

Булдпзер                                          1 кпм                

Теренскп дпстагнп гпзилп         1 кпм 

пар.3 

 

ЈЦБ са даскпм                                1 кпм    

УЛТ са даскпм                                1 кпм 

Булдпзер                                         1 кпм 

Теренскп дпстагнп гпзилп         1 кпм 

4 КАДРПВСКИ КАПАЦИТЕТ 

пар.1 Рукпгапци драђегинских мащина 5 лица 

пар.2 Рукпгапци драђегинских мащина 3 лица 

пар.3 Рукпгапци драђегинских мащина 3 лица 
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УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА 

 
 Испуоенпст пбагезних услпга за ушещће у ппступку предметне јагне набагке, 

нагедних у табеларнпм приказу пбагезних услпга ппд редним брпјем 1, 2, 3. и 4. и 
дпдатних услпга за ушещће у ппступку предметне јагне набагке, нагедних у 
табеларнпм приказу дпдатних услпга ппд редним брпјем 1, 2, 3. и 4, у складу са шл. 77. 
ст. 4. ЗЈН, ппнуђаш дпказује дпстагљаоем ИЗЈАВЕ (Овразац 5. у ппдлагљу VI пгж 
кпнкурснж дпкумжнтацијж), кпјпм ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу 
пптгрђује да испуоага услпге за ушещће у ппступку јагне набагке из шл. 75. ст. 1. таш. 1) 
дп 4), шл. 75. ст. 2. и шл. 76. ЗЈН, дефинисане пгпм кпнкурснпм дпкументацијпм.  

 
 Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизгпђачем, у складу са шланпм 80. ЗЈН, 

ппдизгпђаш мпра да испуоага пбагезне услпге из шлана 75. стаг 1. таш. 1) дп 4) ЗЈН. У 
тпм слушају ппнуђаш је дужан да за ппдизгпђаша дпстаги ИЗЈАВУ ппдизгпђаша (Овразац 
6. у ппдлагљу VI пгж кпнкурснж дпкумжнтацијж), пптписану пд стране пглащћенпд лица 
ппдизгпђаша и пгерену пешатпм.  
 

 Укпликп ппнуду ппднпси друпа ппнуђача, сгаки ппнуђаш из друпе ппнуђаша мпра да 
испуни пбагезне услпге из шлана 75. стаг 1. таш. 1) дп 4) ЗЈН, а дпдатне услпге 
испуоагају заједнп. У тпм слушају ИЗЈАВА (Овразац 5. у ппдлагљу VI пгж кпнкурснж 
дпкумжнтацијж), мпра бити пптписана пд стране пглащћенпд лица сгакпд ппнуђаша из 
друпе ппнуђаша и пгерена пешатпм.  
 

 Ппнуђаш је дужан да без пдладаоа писменп пбагести нарушипца п билп кпјпј прпмени у 
гези са испуоенпщћу услпга из ппступка јагне набагке, кпја наступи дп дпнпщеоа 
пдлуке, пднпснп закљушеоа удпгпра, пднпснп тпкпм гажеоа удпгпра п јагнпј набагци и 
да је дпкументује на прпписани нашин. 
 

 Нарушилац је пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели удпгпра дужан да пд ппнуђаша, шија је 
ппнуда пцеоена кап најппгпљнија, затражи да дпстаги кппију захтеганих дпказа п 
испуоенпсти услпга, а мпже и да затражи на  угид придинал или пгерену кппију сгих 
или ппјединих дпказа. Акп ппнуђаш у пстагљенпм, примеренпм рпку, кпји не мпже 
вити краћи пд пет дана, не дпстаги тражене дпказе, нарушилац ће оедпгу ппнуду 
пдвити кап неприхгатљигу.  
 
Дпкази кпје ће нарушилац захтегати су: 
 

 ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. таш. 1) ЗЈН, услпг ппд редним брпјем 1. нагеден у 

табеларнпм приказу пбагезних услпга – Дпказ:  
Прагна лица: Изгпд из редистра Аденције за пригредне редистре, пднпснп изгпд 

из редистра надлежнпд пригреднпд суда;  
Предузетници: Изгпд из редистра Аденције за пригредне редистре, пднпснп 

изгпд из пддпгарајућед редистра. 
2) Чл. 75. ст. 1. таш. 2) ЗЈН, услпг ппд редним брпјем 2. нагеден у 

табеларнпм приказу пбагезних услпга – Дпказ: 
Прагна лица: 1) Изгпд из казнене егиденције, пднпснп угереоe пснпгнпд суда 

на шијем ппдрушју се налази седищте дпмаћед прагнпд лица, пднпснп седищте 
предстагнищтга или пдранка странпд прагнпд лица, кпјим се пптгрђује да прагнп лице 
није псуђиганп за кригишна дела прптиг пригреде, кригишна дела прптиг жигптне 
средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа мита, кригишнп делп прегаре. 
Наппмена: Укпликп угереое Пснпгнпд суда не пбухгата ппдатке из казнене егиденције 
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за кригишна дела кпја су у надлежнпсти редпгнпд кригишнпд пдељеоа Вищед суда, 
пптребнп је ппред угереоа Пснпгнпд суда дпстагити И УВЕРЕОЕ ВИЩЕГ СУДА на шијем 
ппдрушју је седищте дпмаћед прагнпд лица, пднпснп седищте предстагнищтга или 
пдранка странпд прагнпд лица, кпјпм се пптгрђује да прагнп лице није псуђиганп за 
кригишна дела прптиг пригреде и кригишнп делп примаоа мита; 2) Изгпд из казнене 
егиденције Ппсебнпд пдељеоа за прданизпгани криминал Вишед суда у Бепдраду, 
кпјим се пптгрђује да прагнп лице није псуђиганп за некп пд кригишних дела 
прданизпганпд криминала; 3) Изгпд из казнене егиденције, пднпснп угереое 
надлежне пплицијске упраге МУП-а, кпјим се пптгрђује да закпнски заступник 
ппнуђаша није псуђиган за кригишна дела прптиг пригреде, кригишна дела прптиг 
жигптне средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа мита, кригишнп делп прегаре и 
некп пд кригишних дела прданизпганпд криминала (захтег се мпже ппднети према 
месту рпђеоа или према месту пребигалищта закпнскпд заступника). Укпликп ппнуђаш 
има гище закпнских заступника дужан је да дпстаги дпказ за сгакпд пд оих.  

Предузетници и физичка лица: Изгпд из казнене егиденције, пднпснп 
угереое надлежне пплицијске упраге МУП-а, кпјим се пптгрђује да није псуђиган за 
некп пд кригишних дела кап шлан прданизпгане криминалне друпе, да није псуђиган за 
кригишна дела прптиг пригреде, кригишна дела прптиг жигптне средине, кригишнп 
делп примаоа или дагаоа мита, кригишнп делп прегаре (захтег се мпже ппднети 
према месту рпђеоа или према месту пребигалищта). 

Дпкази не мпду бити старији пд дга месеца пре птгараоа ппнуда. 
3) Чл. 75. ст. 1. таш. 4) ЗЈН, услпг ппд редним брпјем 3. нагеден у 

табеларнпм приказу пбагезних услпга  - Дпказ:  
Угереое Ппреске упраге Министарстга финансија да је измирип дпспеле 

ппрезе и дппринпсе и угереое надлежне упраге лпкалне сампупраге да је измирип 
пбагезе пп пснпгу изгпрних лпкалних јагних прихпда или пптгрду надлежнпд прдана да 
се ппнуђаш налази у ппступку пригатизације.  

Дпкази не мпду бити старији пд дга месеца пре птгараоа ппнуда. 
 

 ДПДАТНИ УСЛПВИ 
1. Ппслпгни капацитет, услпг ппд редним брпјем 2. нагеден у табеларнпм приказу 

дпдатних услпга – Да има најмаое један реализпган удпгпр на зимскпм пдржагаоу 
улица или путега  у предхпдне три зимске сезпне.  

 Дпказ: фптпкппија пгерене ситуације 
 

2. Технички капацитет, услпг ппд редним брпјем 3. нагеден у табеларнпм приказу 
дпдатних услпгада распплаже дпгпљнп техничким капацитетпм 

      Дпказ: Прилажу се ппписне листе са стаоем на дан 31.12.2018 дпдине (пбележити 

маркерпм тражену ппрему), за ппрему набагљену накпн тпд датума прилажу се рашуни 

и птпремница, за механизацију кпје ппнуђаш има у ппседу пп удпгпру п закупу или 

удпгпру п лизинду, прилажу се удпгпр п закупу пднпснп удпгпр п лизинду. 

      Сапбраћајне дпзгпле са шиташем сапбраћајних дпзгпла, за драђегинске мащине кпје 
ппдлежу редистрацију. 

 
3. Кадрпгски капацитет, услпг ппд редним брпјем 4. нагеден у табеларнпм приказу 

дпдатних услпга да распплаже дпгпљним кадрпгским капацитетпм:                             
Дпказ: .Прилаже се фптпкппија пддпгарајућед пбрасца фпнда ПИП (М, М2  МА) из кпда 
се гиди да ле je лице заснпгалп радни пднпс и фптпкппија удпгпра, за лица андажпгана 
на пригременим и ппгременим ппслпгима фптпкппија удпгпра.  
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Ппнуђаши кпји су редистрпгани у Редистру ппнуђаша кпји гпди Аденција за пригредне редистре 
не дпстагљају дпказе п испуоенпсти услпга из шлана 75. ст. 1. таш. 1) дп 4) ЗЈН, схпднп шл. 78. 
ЗЈН. 

 
Ппнуђаш није дужан да дпстагља дпказе кпји су јагнп дпступни на интернет страницама 
надлежних прдана:  

 
Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпга електрпнски дпкумент, ппнуђаш дпстагља кппију 
електрпнскпд дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује електрпнски 
дпкумент. 
 
Акп се у држаги у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају тражени дпкази, ппнуђаш мпже, 
уместп дпказа, прилпжити сгпју писану изјагу, дату ппд кригишнпм и материјалнпм 
пддпгпрнпщћу пгерену пред судским или упрагним прданпм, јагним бележникпм или друдим 
надлежним прданпм те држаге. 
 
Акп ппнуђаш има седищте у друдпј држаги, нарушилац мпже да прпгери да ли су дпкументи 
кпјима ппнуђаш дпказује испуоенпст тражених услпга издати пд стране надлежних прдана те 
држаге. 

 
Укпликп ппнуду ппднпси друпа ппнуђача ппнуђаш је дужан да за  сгакпд шлана друпе дпстаги 
нагедене дпказе да испуоага услпге из шлана 75. стаг 1. таш. 1) дп 4), а дпказ из шлана 75. стаг 
1. таш. 5) Закпна, дужан је да дпстаги ппнуђаш из друпе ппнуђаша кпјем је ппгеренп изгрщеое 
дела навагке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпд услпга.  
Дпдатне услпге друпа ппнуђача испуоага заједнп. 
 
Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизгпђачем, ппнуђаш је дужан да за ппдизгпђаша 
дпстаги дпказе да испуоага услпге из шлана 75. стаг 1. таш. 1) дп 4) Закпна, а дпказ из шлана 75. 
стаг 1. таш. 5) Закпна, за деп навагке кпји ће ппнуђаш изгрщити прекп ппдизгпђаша.   
 
Нагедене дпказе п испуоенпсти услпга ппнуђаш мпже дпстагити у гиду непгерених кппија, а 
нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели удпгпра да тражи пд ппнуђаша, шија је ппнуда 
на пснпгу изгещтаја за јагну навагку пцеоена кап најппгпљнија, да дпстаги на угид придинал 
или пгерену кппију сгих или ппјединих дпказа. 
 
Акп ппнуђаш у пстагљенпм, примеренпм рпку кпји не мпже вити краћи пд пет дана, не дпстаги 
на угид придинал или пгерену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оедпгу ппнуду пдвити 
кап неприхгатљигу. 

 
Ппнуђаши кпји су редистрпгани у редистру кпји гпди Аденција за пригредне редистре не мпрају 
да дпстаге дпказ из шл.  75. ст. 1. таш. 1) Изгпд из редистра Аденције за пригредне редистре, кпји 
је јагнп дпступан на интернет страници Аденције за пригредне редистре. 
 
Нарушилац неће пдбити ппнуду кап неприхгатљигу, укпликп не садржи дпказ пдређен 
кпнкурснпм дпкументацијпм, акп ппнуђаш нагеде у ппнуди интернет страницу на кпјпј су 
ппдаци кпји су тражени у пкгиру услпга јагнп дпступни. 
 
Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпга електрпнски дпкумент, ппнуђаш дпстагља кппију 

електрпнскпд дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује електрпнски 

дпкумент, псим укпликп ппднпси електрпнску ппнуду када се дпказ дпстагља у изгпрнпм 

електрпнскпм пблику. 
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Акп се у држаги у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају тражени дпкази, ппнуђаш мпже, уместп 
дпказа, прилпжити сгпју писану изјагу, дату ппд кригишнпм и материјалнпм пддпгпрнпщћу 
пгерену пред судским или упрагним прданпм, јагним бележникпм или друдим надлежним 
прданпм те држаге. 
 
Акп ппнуђаш има седищте у друдпј држаги, нарушилац мпже да прпгери да ли су дпкументи 
кпјима ппнуђаш дпказује испуоенпст тражених услпга издати пд стране надлежних прдана те 
држаге. 
Ппнуђаш је дужан да без пдладаоа писменп пбагести нарушипца п билп кпјпј прпмени у гези са 
испуоенпщћу услпга из ппступка јагне набагке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке, пднпснп 
закљушеоа удпгпра, пднпснп тпкпм гажеоа удпгпра п јагнпј набагци и да је дпкументује на 
прпписани нашин. 
 
 

V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА 

1. Критеријум за дпделу удпгпра 

Избпр најппгпљније ппнуде ће се изгрщити применпм критеријума „Најнижа ппнуђена цена“.  

2. Елементи критеријума, пднпснп начин, на пснпгу кпјих ће наручилац изгршити дпделу 

удпгпра у ситуацији када ппстпје дге или гише ппнуда са једнаким брпјем ппндера или 

истпм ппнуђенпм ценпм. 

Укпликп дге или гище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, кап најппгпљнија биће 

изабрана ппнуда пнпд ппнуђаша кпји је технишки бпље ппремљен. 

 

VI ПБРАСЦИ КПЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕП ППНУДЕ 

1) Пбразац ппнуде (Пбразац 1); 

2) Пбразац структуре ппнуђене цене, са упутстгпм какп да се пппуни (Пбразац 2); 

3) Пбразац трпщкпга припреме ппнуде (Пбразац 3); 

4) Пбразац изјаге п незагиснпј ппнуди (Пбразац 4); 

5) Пбразац изјаге ппнуђаша п испуоенпсти услпга за ушещће у ппступку јагне набагке - шл. 

75. и 76. ЗЈН, нагедених пгпм кпнкурснпм дпкументацијпм (Пбразац 5); 

7) Пбразац изјаге ппдизгпђаша п испуоенпсти услпга за ушещће у ппступку јагне набагке 

- шл. 75. ЗЈН, нагедених пгпм кпнкурснпм дпкументацијпм (Пбразац 6). 

8) Мпдел удпгпра (Пбразац бр.7) 

9)Изјага ппнуђаша п средстгу финансијскпд пбезбеђеоа 
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                                                            ПБРАЗАЦ ППНУДЕ  бр.1(важи за све патије)                                                                                   

Ппнуда бр__________ пд __________________ за јагну набагку Зимскп пдржагаое лпкалних 

путега на теритприји ппщтине Ппрпкупље за сезпну 2019/2020,  

Партија 1.Лпкални путни прагци рагнишарскпд  типа: МК Д.Решица, МК Трнага Шумарпгац, МК 

Бреснишић МК Смрдан.                                                                                                                            

Партија 2.Путеги брдскп планинскпд типа: МК Крущегица, МК Ж.Пптпк, МК Растпгница и МК 

Џидпљ-Бпдујегац.                                                                                                                                                        

Партија 3.Путеги брдскп планинскпд типа: МК Џидпљ, МК Трнпг Лаз.                                              

(запкружити партију за кпју се кпнкурище) 

1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 

Назиг ппнуђаша: 
 

 
 
 

Адреса ппнуђаша: 
 

 
 
 

Матишни брпј ппнуђаша: 
 

 
 
 

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђаша 
(ПИБ): 
 

 

Име пспбе за кпнтакт: 
 

 
 
 

Електрпнска адреса ппнуђаша (e-mail): 
 

 
 
 

Телефпн: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Брпј рашуна ппнуђаша и назиг банке: 
 

 
 
 

Лице пглащћенп за пптписигаое удпгпра  
 
 

 
2) ППНУДУ ППДНПСИ:  

А) САМПСТАЛНП  

Б) СА ППДИЗВПЂАШЕМ 

В) КАП ЗАЈЕДНИШКУ ППНУДУ 

 
Напомена: запкружити начин ппднпшжоа ппнудж и уписати ппдаткж п ппдизгпђачу, укпликп 
сж ппнуда ппднпси са ппдизгпђачжм, пднпснп ппдаткж п сгим учжсницима зајждничкж ппнудж, 
укпликп ппнуду ппднпси друпа ппнуђача 
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Зимскп пдржагаое  лпкалних путега на теритприји драда Прпкупља за сезпну 2019/2020 

ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ   

  

 
1) 

 
Назиг ппдизгпђаша: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матишни брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

  
Прпценат укупне греднпсти набагке кпји 
ће изгрщити ппдизгпђаш: 

 

  
Деп предмета набагке кпји ће изгрщити 
ппдизгпђаш: 

 

 
2) 

 
Назиг ппдизгпђаша: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матишни брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

  
Прпценат укупне греднпсти набагке кпји 
ће изгрщити ппдизгпђаш: 

 

  
Деп предмета набагке кпји ће изгрщити 
ппдизгпђаш: 

 

 
Напомена:  
Табжлу „Ппдаци п ппдизгпђачу“ пппуоагају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсж  ппнуду са 
ппдизгпђачжм, а укпликп има гжћи брпј ппдизгпђача пд мжста прждгиђжних у табжли, 
пптржбнп јж да сж нагжджни пбразац кппира у дпгпљнпм брпју примжрака, да сж пппуни и 
дпстаги за сгакпд ппдизгпђача. 
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Зимскп пдржагаое  лпкалних путега на теритприји драда Прпкупља за сезпну 2019/2020 

4) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ 
  

 
1) 

 
Назиг ушесника у заједнишкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матишни брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
2) 

 
Назиг ушесника у заједнишкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матишни брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
3) 

 
Назиг ушесника у заједнишкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матишни брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
Напомена:  
Табжлу „Ппдаци п учжснику у зајждничкпј ппнуди“ пппуоагају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсж 
зајждничку ппнуду, а укпликп има гжћи брпј учжсника у зајждничкпј ппнуди пд мжста 
прждгиђжних у табжли, пптржбнп јж да сж нагжджни пбразац кппира у дпгпљнпм брпју 
примжрака, да сж пппуни и дпстаги за сгакпд ппнуђача кпји јж учжсник у зајждничкпј ппнуди. 
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Зимскп пдржагаое  лпкалних путега на теритприји драда Прпкупља за сезпну 2019/2020 

ПРЕДМЕР РАДПВА                                                                                                                                                                 

НА ЗИМСКПМ ПДРЖАВАОУ ЛПКАЛНИХ ПУТЕВА   НА ТЕРИТПРИЈИ ГРАДА ПРПКУПЉА ЗА 

СЕЗПНУ 2019/2020                                                                                                                                                                      

за партију:  1. Лпкални путни прагци  рагничарскпд типа 

1.  МК. Дпоа Речица:                                                                                                                                     

Предгиђена дужина за шищћеое Л = 20 км                                                                                                            

- Пут I Б-35 – Дпоа Трнага – Булатпгашка цркга – Д. и Г. Решица                                                                                   

- Дпоа Решица – Белпдпщ – Мерпгац                                                                                                                  

Трансппртна даљина Л = 3 км     

    2.  МК. Гпроа Трнага - Щумарпгац:                                                                                                    

Предгиђена дужина за шищћеое Л = 20 км                                                                                                                   

- Булатпгашка цркга – Гпроа Трнага – Шумарпгац – Бабптинац                                                                                      

- Шумарпгац – Рељинац                                                                                                                                                    

- Шумарпгац – Јудпгац                                                                                                                                                                  

- Плехана кућа – Бумбурек – Рандина мала (л-39)  

 - 3.  МК. Бресничић:                                                                                                                                      

Предгиђена дужина за шищћеое Л = 30 км                                                                                                                  

- Пут I Б - 35 – Бреснишић – Кпншић – Прекппуце – Д. Здрагиое ,                                                                                        

- Г. Здрагиое – Ращегац – Ајданпгац                                                                                                                                          

- Д. Здрагиое – Калидрад – Д. Бресница – Г. Бресница – Ращегац                                                     

Трансппртна даљина Л = 12 км                                                                                                            

4.  МК. Смрдан:                                                                                                                                                

Предгиђена дужина за шищћеое Л = 30 км                                                                                                          

- Пут II Б 415  –   Д. Тпппница – Смрдан – Прекадин – Гпинпгац – Д. Кпоуща -                             

Белпљин – Виша – Туларе                                                                                                                                          

- Пут II Б 415  Губетин                                                                                                                                                         

- Пут I Б-35  – Туларе – Калудра – Баце – Плпшник                                                                                                                 

- Пут I Б-35  –  Кпнчељ селп                                                                                                                                                          

- Пут I Б-35  –  Мађаре селп – Сгарше                                                                                                              

Трансппртна дужина Л = 31 км    
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Зимскп пдржагаое  лпкалних путега на теритприји драда Прпкупља за сезпну 2019/2020 

 

                                                                                                        

        Грађегинске машине Јединица мере 

1. УЛТ са даскпм дин/радни сат 

2. ЈЦБ са даскпм дин/радни сат 

3. Грејдер дин/радни сат 

4. Камипн са рапникпм дин/радни сат 

                                 Укупна цена  

 ПДВ  20%  

 СВЕГА:  

   

                                                                                                             
1. Ппција гажеоа ппнуде је  (не краћа пд 60 дана)   ( ________ ) дана пд дана птгараоа  ппнуда  
2. Нашин плаћаоа: без аганса, пп исппстагљеним пригременим и пкпншане ситуације у 
закпнскпм рпку. 
3.  Радпги ће бити изгедени  сукцесигнп пп указаним пптребама                                                                             
4. Јединишне цене су фиксне не мпду се меоати.  
 
 

                

 
 
Местп и датум______________________                                                            Ппнуђаш         

 
                                                                                                                         ______________________ 
 

М.П. 
Напомене:  

Образац ппнудж ппнуђач мпра да пппуни, пгжри пжчатпм и пптпишж, чимж пптгрђујж да су 

тачни ппдаци кпји су у пбрасцу ппнудж нагжджни. Укпликп ппнуђачи ппднпсж зајждничку 

ппнуду, друпа ппнуђача мпжж да сж ппржджли да пбразац ппнудж пптписују и пжчатпм 

пгжрагају сги ппнуђачи из друпж ппнуђача или друпа ппнуђача мпжж да пдржди јжднпд 

ппнуђача из друпж кпји ћж пппунити, пптписати и пжчатпм пгжрити пбразац ппнудж. 

Укпликп јж прждмжт јагнж набагкж пбликпган у гишж партија, ппнуђачи ћж пппуоагати 

пбразац ппнудж за сгаку партију ппсжбнп. 
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Зимскп пдржагаое  лпкалних путега на теритприји драда Прпкупља за сезпну 2019/2020 

ПРЕДМЕР РАДПВА                                                                                                                                                                

НА ЗИМСКПМ ПДРЖАВАОУ ЛПКАЛНИХ ПУТЕВА   НА ТЕРИТПРИЈИ ГРАДА ПРПКУПЉА ЗА    

СЕЗПНУ 2019/2020 

За партију 2: Лпкални путни прагци II зпне (брдскп план. типа): 

1.  МК. Крушегица:                                                                                                                                                              

Предгиђена дужина за шищћеое Л = 23 км                                                                                                                 

-  Смрдан – Д. и Г. Бејащница – Крущегица – Састагци – Тпгрљане – Дединац                          

Трансппртна даљина Л = 10 км                                                                                                                   

2.  МК. Житни Пптпк:                                                                                                                                         

Предгиђена дужина за шищћеое Л = 48 км                                                                                                                                                                                                                                                                     

-  Кпжинце - Ж. Пптпк                                                                                                                                                                 

-  Ж.Пптпк – Бублица                                                                                                                                                                    

-  Ж.Пптпк – Ранкпга Река                                                                                                                                                  

-  Ж. Пптпк – Пут II А 226  Гпрщтак – Јабушегп-Мрљак                                                                                                          

-  Ж. Пптпк Пут II А 226   Бприна кригина -Мрљак                                                                                     

Трансппртна даљина Л = 25 км                                                                                                                   

 3.  МК. Растпгница:                                                                                                                                      

Предгиђена дужина за шищћеое Л = 40 км                                                                                                                    

-  Бели Kамен – кпмплекс  СРЦ – Ппсергатприја                                                                                                                   

-  Бели Kамен – Јпгине Лигаде – Пасјаша - Растпгница – Језерп - Пут II А-216                                                               

-  Растпгница – Балшак – Бушинце                                                                                                                                                   

-  Бушинце – Балшак – Селищте                                                                                                                                                   

-  Селищте -  Симпнпгац – Растпгнишки мпст                                                                                                       

-  Пут I A 226-Еракпгићи-Селищте                                                                                                                            

- Пут I A 226-Пщтра шука-Видпгаша                                                                                                                                                                                                                                                   

4.  МК. Статпгац – Бпдпјегац                                                                                                                                           

- Састагци – Ширпке Оиге – Гпрои Статпгац – Ранкпга Река                                                                                                    

- Ранкпга Река – Средои Статпгац                                                                                                                                           

- Ранкпга Река – Дпои Статпгац                                                                                                                                

- Ранкпга река-Нпги Ђурегац                                                                                                                                           

- Дпои Статпгац – Бпдујегац                                                                                                                                            

- Бпдујегац – Дпбра Впда                                                                                                                                                                  

- Бпдујегац – Бедпгића дрпб – Мала Власа – Башије – Власпгп                                                                            

Трансппртна даљина Л = 8,5 км               
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Зимскп пдржагаое  лпкалних путега на теритприји драда Прпкупља за сезпну 2019/2020 

  

Ред.бр. 

Грађегинске машине Јединица мере 

1. УЛТ са даскпм дин/радни сат  

2. Булдпзер дин/радни сат 

2. ЈЦБ са даскпм дин/радни сат  

                                 Укупна цена  

 ПДВ  20%  

 СВЕГА:  

 

 

 
 
                                                                  
                                             
1. Ппција гажеоа ппнуде је  (не краћа пд 60 дана)   ( ________ ) дана пд дана птгараоа  ппнуда  
2. Нашин плаћаоа: без аганса, пп исппстагљеним пригременим и пкпншане ситуације у 
закпнскпм рпку. 
3.  Радпги ће бити изгедени  сукцесигнп пп указаним пптребама                                                                             
4. Јединишне цене су фиксне не мпду се меоати.  
 
 

                   

 
 
Местп и датум______________________                                                       Ппнуђаш         

 
                                                                                                                      ______________________ 
 

М.П. 
 

Напомене:  

Образац ппнудж ппнуђач мпра да пппуни, пгжри пжчатпм и пптпишж, чимж пптгрђујж да су 

тачни ппдаци кпји су у пбрасцу ппнудж нагжджни. Укпликп ппнуђачи ппднпсж зајждничку 

ппнуду, друпа ппнуђача мпжж да сж ппржджли да пбразац ппнудж пптписују и пжчатпм 

пгжрагају сги ппнуђачи из друпж ппнуђача или друпа ппнуђача мпжж да пдржди јжднпд 

ппнуђача из друпж кпји ћж пппунити, пптписати и пжчатпм пгжрити пбразац ппнудж. 

Укпликп јж прждмжт јагнж набагкж пбликпган у гишж партија, ппнуђачи ћж пппуоагати 

пбразац ппнудж за сгаку партију ппсжбнп. 
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Зимскп пдржагаое  лпкалних путега на теритприји драда Прпкупља за сезпну 2019/2020 

ПРЕДМЕР РАДПВА                                                                                                                                                                 

НА ЗИМСКПМ ПДРЖАВАОУ ЛПКАЛНИХ ПУТЕВА   НА ТЕРИТПРИЈИ ППЩТИНЕ ПРПКУПЉЕ ЗА 

СЕЗПНУ 2019/2020 

за партију:  3-Лпкални путни прагци  брдскп планинскпд типа: МК Чидпљ,  МК Трнпг Лаз   
 

 Лпкални путеги брдскп планинскпд типа                                                                                                        
- Г. 1.  МК. Чидпљ                                                                                                                           

Предгиђена дужина за шищћеое Л = 23 км                                                                                                                                                                                    
- Г. Кпрдинце – Бајшинце – Микулпгац                                                                                                                                          

- Микулпгац- Н. Селп- Кпстеница – Џидпљ                                                                                                                            

- Џидпљ – Петрпгац – Дубрага – Балинпгац                                                                                                                      

- Балинпгац – Дпое Кпрдинце - Пут II А 216                                                                                                                     

- Пут II А 216  – Гпрое Кпрдинце (Мргаљегићи) –Бајшинце                                                                         

- Гребац –Стара Клисура                                                                                                                                      

Трансппртна даљина Л = 8,5 км                                                                                             

2.  МК. Трнпг  Лаз:                                                                                                                                        

Предгиђена дужина за шищћеое Л = 27 км                                                                                                                     

-  Тпгроане – Трнапг Лаз -  Гпроа Кпоуща - Дпоа Кпоуща                                                                                                  

-  Д. Тпппница – Миљкпгица – Пбртинци                                                                                                 

Трансппртна даљина Л = 15 км                                                                                                                               

                                                                                              

Ред.бр. Грађегинске машине Јединица мере 

1. ЈЦБ са даскпм дин/радни сат 

2. Булдпзер дин/радни сат  

3. УЛТ са даскпм дин/радни сат  

                                 Укупна цена  

 ПДВ  20%  

 СВЕГА:  

 
                                                                                                             
1. Ппција гажеоа ппнуде је  (не краћа пд 60 дана)   ( ________ ) дана пд дана птгараоа  ппнуда  
2. Нашин плаћаоа: без аганса, пп исппстагљеним пригременим и пкпншане ситуације у 
закпнскпм рпку. 
3.  Радпги ће бити изгедени у сукцесигнп пп указаним пптребама                                                                             
4. Јединишне цене су фиксне не мпду се меоати.  

                  

Местп и датум______________________                                                          Ппнуђаш         
 

                                                                                                                      ______________________ 
М.П. 



 

Кпнкурсна дпкументација за јагну набагку гелике греднпсти ЈН  бр. 1.3.12./401-56/19-04 Страна  20 

Зимскп пдржагаое  лпкалних путега на теритприји драда Прпкупља за сезпну 2019/2020 

VIII поглавље  ПБРАЗАЦ 2                                                 

СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ    (гажи за сге партије)                                                                        

Предмет 

ЈН 

Јединица 

мере 

Јединишна цена 

без ПДВ-а 

Јединишна цена 

са ПДВ-пм 

1 2 3 4 

УЛТ са даскпм 

 

дин/радни сат   

ЈЦБ са даскпм 

 

дин/радни сат   

Грејдер 

 

дин/радни сат   

Камипн са рапникпм 

 

дин/радни сат   

Булдпзер 

 

дин/радни сат   

Камипн са рапникпм 

 

дин/радни сат   

УКУПНП 

 

дин/радни сат   

 

Упутстгп  за  пппуоагао е  пбрасца  с трук туре  цене :   

Ппнуђаш треба да пппуни пбразац структуре цене на следећи нашин: 

§ у кплпни 3. уписати кпликп изнпси јединишна цена без ПДВ-а, за сгаку ппзицију 
радпга; 

§ у кплпни 4. уписати кпликп изнпси јединишна цена са ПДВ-пм, за сгаку ппзицију 
радпга; 

 

        Датум:    М.П.                                Пптпис ппнуђаша 

_________________                                                                        ________________________ 
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                                                                                                                                     Пбразац бр.3                                                                                                                                                                       

ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 

 

У складу са шланпм 88. стаг 1. Закпна, ппнуђаш _______________________________ , дпстагља 

укупан изнпс и структуру трпщкпга припремаоа ппнуде, какп следи у табели: 

 

ВРСТА ТРПШКА 
 

ИЗНПС ТРПШКА У РСД 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ 

 

 
Трпщкпге припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушигп ппнуђаш и не мпже тражити пд 
нарушипца накнаду трпщкпга. 
Акп је ппступак јагне набагке пбустагљен из разлпда кпји су на страни нарушипца, нарушилац је 
дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпге израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу 
са технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпге прибагљаоа средстга пбезбеђеоа, ппд 
услпгпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпга у сгпјпј ппнуди. 

 

Напомена: дпстагљаож пгпд пбрасца нијж пбагжзнп. 

 

 

Датум: М.П. Пптпис ппнуђаша 
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                                                                                                                                                Пбразац бр.4 

ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

 
 
У складу са шланпм 26. Закпна, ________________________________________, даје: 
                                                                                                                               (Назиг ппнуђаша) 
 

ИЗЈАВУ                                                                                                                                                                                 
П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

 
     

Ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу пптгрђујем да сам ппнуду у ппступку 

јагне набагке на зимскпм пдржагаоу лпкалних путега на теритпри драда Прпкупља за сезпну 

2019/2020 дпд., ЈН. бр. 1.3.12/401-56/19-04, ппднеп незагиснп, без дпдпгпра са друдим 

ппнуђашима или заинтереспганим лицима. 

 

 

 
Датум: М.П. Пптпис ппнуђаша 

   

 
 

Напомена: у случају ппстпјаоа пснпганж сумож у истинитпст изјагж п нжзагиснпј ппнуди, 
наручулац ћж пдмах пбагжстити прданизацију надлжжну за заштиту кпнкуржнцијж. 
Орданизација надлжжна за заштиту кпнкуржнцијж, мпжж ппнуђачу, пднпснп 
заинтжржспганпм лицу изржћи мжру забранж учжшћа у ппступку јагнж набагкж акп утгрди да 
јж ппнуђач, пднпснп заинтжржспганп лицж ппгрждилп кпнкуржнцију у ппступку јагнж набагкж у 
смислу закпна кпјим сж уржђујж заштита кпнкуржнцијж. Мжра забранж учжшћа у ппступку 
јагнж набагкж мпжж трајати дп дгж дпдинж. Ппгржда кпнкуржнцијж прждстагља нждатигну 
ржфжржнцу, у смислу члана 82. стаг 1. тачка 2. Закпна. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјага мпра бити пптписана пд странж 
пглашћжнпд лица сгакпд ппнуђача из друпж ппнуђача и пгжржна пжчатпм. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Кпнкурсна дпкументација за јагну набагку гелике греднпсти ЈН  бр. 1.3.12./401-56/19-04 Страна  23 

Зимскп пдржагаое  лпкалних путега на теритприји драда Прпкупља за сезпну 2019/2020 

(ПБРАЗАЦ 5 ) 

 

ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ППНУЂАША  П ИСПУОЕНПСТИ ПБАВЕЗНИХ И ДПДАТНИХ УСЛПВА ЗА 

УШЕЩЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ШЛ. 75. И 76. ЗЈН 

 

Ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу, кап заступник ппнуђаша, дајем следећу

     

 

И З Ј А В У 

 

Ппнуђаш  _____________________________________________*нагжсти назиг ппнуђача+ у 

ппступку јагне набагке Зимскп пдржагаое лпкалних путега на теритприји драда Прпкупља, ЈН 

бр. 1.3.12/401-56/19-04, испуоага сге услпге из шл. 75. и 76. ЗЈН, пднпснп услпге дефинисане 

кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јагну набагку, и тп: 

1) Ппнуђаш је редистрпган кпд надлежнпд прдана, пднпснп уписан у пддпгарајући 
редистар (шл. 75. ст. 1. таш. 1) ЗЈН); 

2) Ппнуђаш и оедпг закпнски заступник нису псуђигани за некп пд кригишних дела кап 
шлан прданизпгане криминалне друпе, да нису псуђигани за кригишна дела прптиг 
пригреде, кригишна дела прптиг жигптне средине, кригишнп делп примаоа или 
дагаоа мита, кригишнп делп прегаре (шл. 75. ст. 1. таш. 2) ЗЈН); 

3) Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друде јагне дажбине у складу са 
прпписима Републике Србије (или странж држагж када има сждиштж на ожнпј 
тжритприји) (шл. 75. ст. 1. таш. 4) ЗЈН); 

4) Ппнуђаш је ппщтпгап пбагезе кпје прпизлазе из гажећих прпписа п защтити на 
раду, заппщљагаоу и услпгима рада, защтити жигптне средине и нема забрану 
пбагљаоа делатнпсти кпја је на снази у греме ппднпщеоа ппнуде за предметну 
јагну набагку (шл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

5) Ппнуђаш испуоага дпдатне услпге: кпје се тишу  ппслпгнпд,  кадрпгскпд и технишкпд 
капацитета. 

 
 

 

Местп:_____________                                                                Ппнуђаш: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјага мпра бити пптписана пд странж 
пглашћжнпд лица сгакпд ппнуђача из друпж ппнуђача и пгжржна пжчатпм, на кпји нашин сгаки 
ппнуђаш из друпе ппнуђаша изјагљује да испуоага пбагезне услпге из шлана 75. стаг 1. таш. 1) 
дп 4) ЗЈН, а да дпдатне услпге испуоагају заједнп.  
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(ПБРАЗАЦ  6) 

 

ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ППДИЗВПЂАША  П ИСПУОЕНПСТИ ПБАВЕЗНИХ УСЛПВА ЗА УШЕЩЋЕ У 

ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ШЛ. 75. ЗЈН 

 

  

Ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу, кап заступник ппдизгпђаша, дајем 

следећу     

 

И З Ј А В У 

 

Ппдизгпђаш  _____________________________________________*нагжсти назиг ппдизгпђача+ 

у ппступку јагне набагке Зимскп пдржагаое лпкалних путега на теритприји драда Прпкупља ЈН 

бр, 1.3.12/401-56/19-04, испуоага сге услпге из шл. 75. ЗЈН, пднпснп услпге дефинисане 

кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јагну набагку, и тп: 

1) Ппдизгпђаш је редистрпган кпд надлежнпд прдана, пднпснп уписан у пддпгарајући 
редистар (шл. 75. ст. 1. таш. 1) ЗЈН); 

2) Ппдизгпђаш и оедпг закпнски заступник нису псуђигани за некп пд кригишних дела 
кап шлан прданизпгане криминалне друпе, да нису псуђигани за кригишна дела 
прптиг пригреде, кригишна дела прптиг жигптне средине, кригишнп делп примаоа 
или дагаоа мита, кригишнп делп прегаре (шл. 75. ст. 1. таш. 2) ЗЈН); 

3) Ппдизгпђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друде јагне дажбине у складу 
са прпписима Републике Србије (или странж држагж када има сждиштж на ожнпј 
тжритприји) (шл. 75. ст. 1. таш. 4) ЗЈН); 

4) Ппдизгпђаш је ппщтпгап пбагезе кпје прпизлазе из гажећих прпписа п защтити на 
раду, заппщљагаоу и услпгима рада, защтити жигптне средине и нема забрану 
пбагљаоа делатнпсти кпја је на снази у греме ппднпщеоа ппнуде за предметну 
јагну набагку (шл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
 

 
 

 

Местп:_____________                                                                                            Ппдизгпђаш: 

Датум:_____________                         М.П.                                                 _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјага мпра бити пптписана 
пд странж пглашћжнпд лица ппдизгпђача и пгжржна пжчатпм.  
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МПДЕЛ УГПВПРА за партију 1. 

 Закључен дана  између: 

               1. Градска упрага драда Прпкупља, ул Никпдија Стпјанпгића Татка бр.2, 18400 

Прпкупље, матишни брпј: 06867812, ПИБ: 102159314, щифра делатнпсти: 75110, Текући рашун: 

840-66640-28 кпд упраге за јагна плаћаоа, кпју заступа нашелник драдске упраге Никпла 

Кппригица (у даљем тексту: Нарушилац), 

2.____________________________, са седищтем, у __________________________                 

матишни бр._______________; ПИБ _____________, текући рашун ________________,  

тел:______________; кпје заступа  (у даљем тексту   изгпђаш радпга.)                                                                                  

Предмет удпгпра:                                                                                                                                                                                     

.                                                                               Шлан 1.                                                                                                                                                                   

Предмет  пгпд  удпгпра  је  пдржагаое  и псппспбљагаое  путега  за  безбедан  сапбраћај у   

зимскпм  перипду,  на путним  прагцима  садржаним  у плану  Зимскпд пдржагаоа путега за 

сезпну 2019/2020 на теритприји драда Прпкупља  за партију 1. Лпкални путеги рагнишарскпд  

типа, а пднпси се на   на следеће путне прагце:                                                                                                           

1.  МК. Дпоа Речица:                                                                                                                                     

Предгиђена дужина за шищћеое Л = 20 км                                                                                                            

- Пут I Б-35 – Дпоа Трнага – Булатпгашка цркга – Д. и Г. Решица                                                                                   

- Дпоа Решица – Белпдпщ – Мерпгац                                                                                                                  

Трансппртна даљина Л = 3 км     

    2.  МК. Гпроа Трнага - Щумарпгац:                                                                                                    

Предгиђена дужина за шищћеое Л = 20 км                                                                                                                   

- Булатпгашка цркга – Гпроа Трнага – Шумарпгац – Бабптинац                                                                                      

- Шумарпгац – Рељинац                                                                                                                                                    

- Шумарпгац – Јудпгац                                                                                                                                                                  

- Плехана кућа – Бумбурек – Рандина мала (Л-39)  

 - 3.  МК. Бресничић:                                                                                                                                      

Предгиђена дужина за шищћеое Л = 30 км                                                                                                                  

- Пут I Б - 35 – Бреснишић – Кпншић – Прекппуце – Д. Здрагиое ,                                                                                        

- Г. Здрагиое – Ращегац – Ајданпгац                                                                                                                                          

- Д. Здрагиое – Калидрад – Д. Бресница – Г. Бресница – Ращегац                                                     

Трансппртна даљина Л = 12 км                                                                                                            

4.  МК. Смрдан:                                                                                                                                                

Предгиђена дужина за шищћеое Л = 30 км                                                                                                          

- Пут II Б 415  –   Д. Тпппница – Смрдан – Прекадин – Гпинпгац – Д. Кпоуща -                             

Белпљин – Виша – Туларе                                                                                                                                          

- Пут II Б 415  Губетин                                                                                                                                                         

- Пут I Б-35  – Туларе – Калудра – Баце – Плпшник                                                                                                                 

- Пут I Б-35  –  Кпнчељ селп                                                                                                                                                          

- Пут I Б-35  –  Мађаре селп – Сгарше                                                                                                              

Трансппртна дужина Л = 31 км    



 

Кпнкурсна дпкументација за јагну набагку гелике греднпсти ЈН  бр. 1.3.12./401-56/19-04 Страна  26 

Зимскп пдржагаое  лпкалних путега на теритприји драда Прпкупља за сезпну 2019/2020 

                                                                                      Шлан.2.                                                                                                                                                                             

Удпгпрне стране кпнстантују да је Нарушилац дпделип удпгпр Изгпђашу на пснпгу Пдлуке п 

дпдели удпгпра бр._______ пд _________2019  дпд, кап најппгпљнијем ппнуђашу за изгпђеое 

радпга на пдржагаоу путега за партију 1. Лпкални путни прагци рагнишарскпд типа МК 

Д.Решица, МК Г.Трнага-Шумарпгац, МК.Бреснишић и МК Смрдан, а пп спрпгеденпм ппступку 

јагне набагке гелике греднпсти  ЈН. бр. 1.3.12/401-56/19-04, пп јагнпм ппзигу пбјагљенпм на 

Ппрталу јагних набaгки дана 25.10.2019 дпд. 

  Ппдизгпђач или члан друпе:  

                                                                               Шлан 3.                                                                                                                                                                        
Изгпђаш ће деп радпга кпји су предмет пгпд удпгпра изгрщити прекп ппдизгпђаша  

Предузећа _________________________________________________________, са седищтем 
_____________________, ПИБ__________, матишни брпј ________ и  

Предузећа ________________________________________________________, са седищтем 
_____________________, ПИБ _________,  матишни брпј _______. 

пднпснп у друпи ппнуђаша кпју шине  

Предузећа _____________________________________________, са седищтем 
_____________________, ПИБ__________, матишни брпј ________ и  

Предузећа ________________________________________________________, са седищтем 
_____________________, ПИБ _________,  матишни брпј _______. 

Изгпђаш у пптпунпсти пддпгара Нарушипцу за изгрщеое удпгпрених пбагеза, те и за радпге 
изгедене пд стране ппдизгпђаша, кап да их је сам изгеп. Изгпђаш пддпгара Нарушипцу за  
изгрщеое удпгпрених пбагеза непдранишенп сплидарнп са псталим ппнуђашима из друпе 
ппнуђаша. 

 Вреднпст радпга: 

                                                                                           Шлан.4.                                                                                                                                                                  

Планирана греднпст радпга  из шлана 1. пгпд удпгпра изнпси _____________ динара, щтп са 

пбрашунатим ппрезпм на дпдатну греднпст пп стппи пд 20% изнпси ___________ динара. 

Укупна греднпст радпга  утгрдиће се на бази стгарнп изгрщених кплишина радпга, према 

листпгима драђегинске коиде и применпм јединишних цена из усгпјене ппнуде изгпђаша 

бр.___________ пд ___________2019 дпд, кпд нарушипца загедена ппд брпјем___________    пд 

________2019 дпдине. 

Вишак радпга:                                                                                                                                                                      
.                                                                           Шлан 5.                                                                                                                                                                        
Укпликп се тпкпм изгпђеоа удпгпрених радпга ппјаги пптреба за изгпђеоем гищкпга радпга 

дп 10%, пд  удпгпрених кплишина радпга, Изгпђаш ће изгести гищак   радпга   пп   налпду 
струшнпд надзпра. Јединишне цене пстају фиксне и непрпменљиге  за сге ппзиције из 
предмера радпга усгпјене ппнуде Изгпђаша _________ пд _______ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                            

Услпги и начин плаћаоа:                                                                                                                                                 

.                                                                                   Шлан 6.                                                                                                                                                                     

Удпгпрне стране су се садласилие да ће се плаћаое пп пгпм Удпгпру изгрщити на текући рашун 
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Изгпђаша бр.____________________ кпд банке___________________________ и тп на пснпгу 

пгерених  пригремених  и  пкпншане  ситуације, сашиоених  на  пснпгу  драђегинске  коиде 

изгедених ртадпга и јединишних цена из усгпјене ппнуде. Плаћаое ће се изгрщити у 

закпнскпм рпку пд 45 дана накпн пгере ситуације. 

                                                                                             Шлан.7.                                                                                                                                                                       

Укпликп Нарушилац делимишнп или у целпсти псппри исппстагљену ситуацију, дужан је да 

исплати несппрни деп ситуације, а сппрни деп се исплаћује са следећпм  ситуацијпм. 

Перипд изгпђеоа радпга 

                                                                                          Шлан.8.                                                                               

Пгај удпгпр се закљушује на пдређенп на гременски перипд за зимскп пдржагаое пд дана 

закљушеоа удпгпра па дп 15.04.2020 дпдине, а ближе ће се пдредити уписпм у драђегински 

днегник.    Радпги ће бити изгедени  сукцесигнп пп указаним пптребама                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Укпликп ппсле нагеденпд перипда, гременски услпги тп захтегају, Налпдпм Нарушипца, 

изгпђеое пдређених радпга се мпже прпдужити  дп 01.05.2020 дпдине. 

Средстга пбезбеђеоа испуоеоа пбагеза 

                                                                                         Шлан.9.                                                                                                                                                                          

Средстгo пбезбеђеоа  испуоеоа  пбагеза  je сппстгенa, бланкп пптписанa  и  пгеренa меница  

са  менишним  пглащћеоeм,  кап  даранција  за уреднп  испуоеое  пбагеза  и  тп  за  дпбрп 

изгрщеое ппсла у изнпсу пд (10%) пд удпгпрене цене без ПДВ-а. 

У  слушају  да Изгпђаш радпга из пгпд удпгпра  не  изгрщи  сгпје  пбагезе  предгиђене 

удпгпрпм,  Нарушилац ће актгирати тј. ппднети банци Изгпђаша радпга, ради наплате, 

редистрпгану бланкп сппстгену   меницу у изнпсу пд  10% удпгпрене цене без ПДВ-а. 

Пагезе наручипца 

.                                                                     Шлан 10.                                                                                                                                                                   
Нарушилац се пбагезује:                                                                                                                                                                                                                                                           
-     да имениује струшни надзпр и п тпме писменп пбагестити Изгпђаша радпга. 

- да прекп сгпд струшнпд надзпра грщи кпнтрплу над изгпђеоем радпга. 
       -      да Изгпђашу радпга уреднп исплаћује изгедене радпге, на нашин и у рпкпгима ближе 
пдређеним пдредбама пгпд Удпгпра.                                                                                                                                          
.      -     да изгрщи и сге друде пбагезе у складу са пдредбама пгпд Удпгпра. 

  Прага и пбагезе изгпђача: 

                                                                                           Шлан.11.                                                                                                                                                                       

Изгпђаш се пбагезује да радпге из шл. 1 и 2 пгпд удпгпра пбезбеди механизацију за зимскп 

пдржагаое путега, такп да иста буде спремна да у слушају пптребе пдмах интергенище. 

Чищћеое снеда се грщи механишким средстгима кретаоем мащине у пба прагца-смера 

гпдећи рашуна да се изгрщи пддпгарајуће прпщиреое кпд кригина и раскрсница. Када се 

лпкални пут надпгезује на држагне путеге I и  II реда, приступа се оедпгпм шищћеоу тек пп 

загрщетку шищћеоа држагних путега  I и  II реда. 

                                                                                  Шлан 12.                                                                                                                                                                   

Изгпђаш радпга се пбагезује: 
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- да радпге из шлана 1. пгпд удпгпра изгеде у сгему у складу са сппстгенпм ппнудпм брпј 

_______ пд _____.2019. дпдине;                                                                                              

- да радпге из шлана 1. пгпд удпгпра, изгеде струшнп и кгалитетнп сгпјпм раднпм снадпм и 

механизацијпм; 

- да престагнику Нарушипца пмпдући  угид у изгедене радпге; 

- да уреднп гпди драђегински днегник и драђегинску коиду, кпје пгерага струшни надзпр 

Нарушипца; 

-  у слушају дпбијаое налпда пд стране нарушипца а не испуни пбаагезе из пгпд удпгпра снпси 

сге ппследице према трећим лицима  те да преузима сгу материјалну, кригишну и друду 

пддпгпрнпст и пбагезу да надпкнади сгу щтету насталу збпд неиспуоеоа сгпјих пбагеза 

преузетих закљушеоем пгпд удпгпра; 

- да изгрщу и сге друде пбагезе у складу са пдредбама пгпд Удпгпра и ппщтпгаое пбагеза кпје 

ппизилазе из гажећих прпписа п защтити на раду, заппщљагаоу и услпгима рада; 

                                                                                         Шлан.13.                                                                                                                                                                    

Изгпђаш се пбагезује да у тпку изгпђеоа радпга придржага прпписа и мера защтитите на 

раду, те да схпднп тпме пбезбеди и предузме пптребне мере лишне и ппщте защтите и 

сидурнпсти сгпјих радника и трећих лица тпкпм изгпђеоа радпга. 

Укпликп Изгпђаш радпга не изгрщи пбагезе из стага 1. и 2. пгпд шлана, признаје искљушигу 

прекрщајну и кригишну пддпгпрнпст и једини снпси надпкнаду за сге настале материјалне и 

нематеријалне щтете. 

                                                                               Шлан 14.                                                                                                                                                                   

Изгпђаш радпга се пбагезује  да пп налпду Нарушипца, пшиисти пд снеда и пне депнице путега 

кпје нису садржани у шл.1 пгпд удпгпра а тренутна ситуација на терену тп захтега. 

Изгпђаш и струшни надзпр су дужни да истпд дана када наступе пкплнпсти из стага 1. пгпд 

шлана, п тпме пбагесте Нарушипца. 

Раскид удпгпра:                                                                                                                                                                           

.                                                                               Шлан 15.                                                                                                                                                               

Нарушипц има прагп на једнпстран раскид удпгпра у следећим слушајегима, щтп Изгпђаш 

признаје без прага придпгпра: 

-   акп Изгпђаш не птппшне са шищћеоем снеда пп ппзигу надзпрнпд прдана дуже пд 12 шаса. 

-   акп Изгпђаш  не  псппспбљага редпгнп и сапбраћајнице  за несметан сапбраћај и не ппступа 

пп примедбама надзпрнпд прдана. 

                                                                                          Шлан.16.                                                                                                                                                                         

Удпгпр се раскида писменпм изјагпм кпја се дпстагља Изгпђашу. Изјага мпра да садржи пснпг, 

пднпснп пбразлпжеое за раскид удпгпра. 

Прелазне и загршне пдредбе:                                                                                                                                            

.                                                                                  Шлан 17.                                                                                                                                                                           
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Сга сппрна питаоа кпја настану у гези са изгрщеоем пгпд удпгпра, удпгпрне стране рещагаће 

сппразумнп. 

У слушају да сппр не мпже да буде рещен сппразумнп, за рещагаое истпд надлежан је 

Пригредни суд у Нищу. 

.                                                                                   Шлан 18.                                                                                                                                                                               

Пгај удпгпр сашиоен је у 5 (пет) истпгетних примерака кпји имају снаду придинала, пд кпјих 

Изгпђаш задржага пп 2 (дга) примерка а нарушилац 3 (три). 

 

      Изгпђаш           Нарушилац   

                         

 _______________        _________________________ 

 

Напомена:   Огај мпджл удпгпра прждстагља садржину удпгпра кпји ћж бити закључжн 
са изабраним ппнуђачжм. Акп ппнуђач бжз ппрагданих разлпда пдбијж да закључи удпгпр п 
јагнпј набгци , накпн штп му јж удпгпр дпджљжн, Наручилац ћж упраги за јагнж набгкж, 
дпстагити дпказ нждатигнж ржфжржнцж. 
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МПДЕЛ УГПВПРА за партију 2. 

 Закључен  између: 

             1. Градска упрага драда Прпкупља, ул Никпдија Стпјанпгића Татка бр.2, 18400 

Прпкупље, матишни брпј: 06867812, ПИБ: 102159314, щифра делатнпсти: 75110, Текући рашун: 

840-66640-28 кпд упраге за јагна плаћаоа, кпју заступа нашелник драдскее упраге Никпла 

Кппригица (у даљем тексту: Нарушилац), 

           2.__________________, са седищтем, у __________________________                матишни бр.  

_______________; ПИБ _____________, текући рашун ________________,  тел:__________; кпје 

заступа  (у даљем тексту   изгпђаш радпга.)  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Предмет удпгпра:                                                                                                                                                       

.                                                                               Шлан.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Предмет  пгпд  удпгпра  је  пдржагаое  и  псппспбљагаое  путега  за  безбедан  сапбраћај  у 

зимскпм перипду,  на путним  прагцима  садржаним у плану Зимскпд пдржагаоа  путега за 

сезпну 2019/2020 на теритприји драда Прпкупља за партију 2. Лпкални путни прагци брдскпд 

планинскпд типа, а пднпси се на   на следеће путне прагце:                                                                      

1.  МК. Крушегица:                                                                                                                                                              

Предгиђена дужина за шищћеое Л = 23 км                                                                                                                 

-  Смрдан – Д. и Г. Бејащница – Крущегица – Састагци – Тпгрљане – Дединац                          

Трансппртна даљина Л = 10 км                                                                                                                   

2.  МК. Житни Пптпк:                                                                                                                                         

Предгиђена дужина за шищћеое Л = 48 км                                                                                                                                                                                                                                                                     

-  Кпжинце - Ж. Пптпк                                                                                                                                                                 

-  Ж.Пптпк – Бублица                                                                                                                                                                    

-  Ж.Пптпк – Ранкпга Река                                                                                                                                                  

-  Ж. Пптпк – Пут II А 226  Гпрщтак – Јабушегп-Мрљак                                                                                                          

-  Ж. Пптпк Пут II А 226   Бприна кригина -Мрљак                                                                                     

Трансппртна даљина Л = 25 км                                                                                                                   

 3.  МК. Растпгница:                                                                                                                                      

Предгиђена дужина за шищћеое Л = 40 км                                                                                                                    

-  Бели Kамен – кпмплекс  СРЦ – Ппсергатприја                                                                                                                   

-  Бели Kамен – Јпгине Лигаде – Пасјаша - Растпгница – Језерп - Пут II А-216                                                               

-  Растпгница – Балшак – Бушинце                                                                                                                                                   

-  Бушинце – Балшак – Селищте                                                                                                                                                   

-  Селищте -  Симпнпгац – Растпгнишки мпст                                                                                                       

-  Пут I A 226-Еракпгићи-Селищте                                                                                                                            

- Пут I A 226-Пщтра шука-Видпгаша                                                                                                                                                                                                                                                   

4.  МК. Статпгац – Бпдпјегац                                                                                                                                           

- Састагци – Ширпке Оиге – Гпрои Статпгац – Ранкпга Река                                                                                                    

- Ранкпга Река – Средои Статпгац                                                                                                                                           

- Ранкпга Река – Дпои Статпгац                                                                                                                                
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- Ранкпга река-Нпги Ђурегац                                                                                                                                           

- Дпои Статпгац – Бпдујегац                                                                                                                                            

- Бпдујегац – Дпбра Впда                                                                                                                                                                  

- Бпдујегац – Бедпгића дрпб – Мала Власа – Башије – Власпгп                                                                            

Трансппртна даљина Л = 8,5 км                                                                                                                   

                                                                                         Шлан.2.                                                                                         

Удпгпрне стране кпнстантују да је Нарушилац дпделип удпгпр Изгпђашу на пснпгу Пдлуке п 

дпдели удпгпра бр._______ пд _________2019 дпд, кап најппгпљнијем ппнуђашу за изгпђеое 

радпга на пдржагаоу путега за партију  2. Лпкални путни прагци рагнишарскпд   типа МК 

Крущегица, МК Житни Пптпк, МК Растпгница, МК Статпгац Бпдпјегац, а пп спрпгеденпм 

ппступку јагне набагке гелике греднпсти  ЈН. бр. 1.3.12/401-56/19-04, пп јагнпм ппзигу 

пбјагљенпм на Ппрталу јагних набaгки дана 15.10.2019.дпд.                                             

Ппдизгпђач или члан друпе:  

                                                                                Шлан 3.                                                                                                                                                                     
Изгпђаш ће деп радпга кпји су предмет пгпд удпгпра изгрщити прекп ппдизгпђаша  

Предузећа _________________________________________________________, са седищтем 
_____________________, ПИБ__________, матишни брпј ________ и  

Предузећа ________________________________________________________, са седищтем 
_____________________, ПИБ _________,  матишни брпј _______. 

пднпснп у друпи ппнуђаша кпју шине  

Предузећа _____________________________________________, са седищтем 
_____________________, ПИБ__________, матишни брпј ________ и  

Предузећа ________________________________________________________, са седищтем 
_____________________, ПИБ _________,  матишни брпј _______. 

Изгпђаш у пптпунпсти пддпгара Нарушипцу за изгрщеое удпгпрених пбагеза, те и за радпге 
изгедене пд стране ппдизгпђаша, кап да их је сам изгеп. Изгпђаш пддпгара Нарушипцу за  
изгрщеое удпгпрених пбагеза непдранишенп сплидарнп са псталим ппнуђашима из друпе 
ппнуђаша. 

Вреднпст радпга: 

                                                                                         Шлан.4.                                                                                                                                                                   

Планирана греднпст радпга  из шлана 1. пгпд удпгпра изнпси ______________ динара, щтп са 

пбрашунатим ппрезпм на дпдатну греднпст пп стппи пд 20% изнпси ___________ динара. 

Укупна греднпст радпга  утгрдиће се на бази стгарнп изгрщених кплишина радпга, према 

листпгима драђегинске коиде и применпм јединишних цена из усгпјене ппнуде изгпђаша 

бр._____  пд ___________2019 дпд, кпд нарушипца загедена ппд брпјем______ пд 

______________2019 дпдине. 

Вишак радпга:                                                                                                                                                                                                   

                                                                                 Шлан  5.                                                                                                                                                                       
Укпликп се тпкпм изгпђеоа удпгпрених радпга ппјаги пптреба за изгпђеоем гищкпга радпга 

дп 10%, пд  удпгпрених кплишина радпга, Изгпђаш ће изгести гищак радпга пп налпду 
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струшнпд надзпра. Јединишне цене пстају фиксне и непрпменљиге  за сге ппзиције из 
предмера радпга усгпјене ппнуде Изгпђаша _________ пд _______ . 
                                                                                                                                                                                  

Услпги и начин плаћаоа: 

                                                                                           Шлан.6.                                                                                                                                                                         

Удпгпрне стране су се садласилие да ће се плаћаое пп пгпм Удпгпру изгрщити на текући рашун 

Изгпђаша бр.____________________ кпд банке________________ и тп на пснпгу пгерених 

пригремених и пкпншане ситуације, сашиоених на пснпгу драђегинске коиде изгедених 

ртадпга и јединишних цена из усгпјене ппнуде. Плаћаое ће се изгрщити у закпнскпм рпку пд 

45 дана накпн пгере ситуације. 

                                                                                         Шлан.7.                                                                                                                                                                   

Укпликп Нарушилац делимишнп или у целпсти псппри исппстагљену ситуацију, дужан је да 

исплати несппрни деп ситуације, а сппрни деп се исплаћује са следећпм  ситуацијпм. 

Перипд изгпђеоа радпга 

                                                                                Шлан.8.                                                                                         

Пгај удпгпр се закљушује на пдређенп на гременски перипд за зимскп пдржагаое пд дана 

закљушеоа удпгпра па дп дп 15.04.2020 дпдине, а ближе ће се пдредити уписпм у драђегински 

днегник.   Радпги ће бити изгедени  сукцесигнп пп указаним пптребама.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Укпликп ппсле нагеденпд перипда, гременски услпги тп захтегају, Налпдпм Нарушипца, 

изгпђеое пдређених радпга се мпже прпдужити  дп 01.05.2020 дпдине. 

Средстга пбезбеђеоа испуоеоа пбагеза 

                                                                                       Шлан.9.                                                                                                                                                                    

Средстгo пбезбеђеоа  испуоеоа  пбагеза  je сппстгенa, бланкп пптписанa  и  пгеренa меница  

са  менишним  пглащћеоeм,  кап  даранција  за уреднп  испуоеое  пбагеза  и  тп  за  дпбрп 

изгрщеое ппсла у изнпсу пд (10%) удпгпрене цене без ПДВ-а. 

У  слушају  да Изгпђаш радпга из пгпд удпгпра  не  изгрщи  сгпје  пбагезе  предгиђене 

удпгпрпм,  Нарушилац ће актгирати тј. ппднети банци Изгпђаша радпга, ради наплате, 

редистрпгану бланкп сппстгену   меницу у изнпсу пд  10% удпгпрене цене без ПДВ-а. 

Пбагезе наручипца                                                                                                                                                         

.                                                                                Шлан 10.                                                                                                                                                                 

Нарушилац се пбагезује: 

- да имениује струшни надзпр и п тпме писменп пбагестити Изгпђаша радпга. 
- да прекп сгпд струшнпд надзпра грщи струшни надзпр над изгпђеоем радпга. 

        -     да Изгпђашу радпга уреднп исплаћује изгедене радпге, на нашин и у рпкпгима ближе 
пдређеним пдредбама пгпд Удпгпра.                                                                                                                             
-    да изгрщи и сге друде пбагезе у складу са пдредбама пгпд Удпгпра. 

Прага и пбагезе изгпђача:                                                                                                                                             

.                                                                              Шлан 11.                                                                                         

Изгпђаш се пбагезује да радпге из шл. 1 и 2 пгпд удпгпра пбезбеди механизацију за зимскп 

пдржагаое путега, такп да иста буде спремна да у слушају пптребе пдмах интергенище. 

Чищћеое снеда се грщи механишким средстгима кретаоем мащине у пба прагца-смера 
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гпдећи рашуна да се изгрщи пддпгарајуће прпщиреое кпд кригина и раскрсница. Када се 

лпкални пут надпгезује на држагне путеге I и  II реда, приступа се оедпгпм шищћеоу тек пп 

загрщетку шищћеоа држагних путега  I и  II реда. 

                                                                                    Шлан.12.                                                                                                                                                                   

Изгпђаш радпга се пбагезује: 

- да радпге из шлана 1. пгпд удпгпра изгеде у сгему у складу са сппстгенпм ппнудпм брпј 

_______ пд ________.2019. дпдине;                                                                                              

- да радпге из шлана 1. пгпд удпгпра, изгеде струшнп и кгалитетнп сгпјпм раднпм снадпм и 

механизацијпм; 

- да престагнику Нарушипца пмпдући  угид у изгедене радпге; 

- да уреднп гпди драђегински днегник и драђегинску коиду, кпје пгерага струшни надзпр 

Нарушипца; 

-  слушају дпбијаое налпда пд стране нарушипца не испуни пбаагезе из пгпд удпгпра снпси сге 

ппследице према трећим лицима  те да преузима сгу материјалну, кригишну и друду 

пддпгпрнпст и пбагезу да надпкнади сгу щтету насталу збпд неиспуоеоа сгпјих пбагеза 

преузетих закљушеоем пгпд удпгпра; 

- да изгрщу и сге друде пбагезе у складу са пдредбама пгпд Удпгпра и ппщтпгаое пбагеза кпје 

ппизилазе из гажећих прпписа п защтити на раду, заппщљагаоу и услпгима рада; 

                                                                                            Шлан.13.                                                                                                                                                                     

Изгпђаш се пбагезује да у тпку изгпђеоа радпга придржага прпписа и мера защтитите на 

раду, те да схпднп тпме пбезбеди и предузме пптребне мере лишне и ппщте защтите и 

сидурнпсти сгпјих радника и трећих лица тпкпм изгпђеоа радпга. 

Укпликп Изгпђаш радпга не изгрщи пбагезе из стага 1. и 2. пгпд шлана, признаје искљушигу 

прекрщајну и кригишну пддпгпрнпст и једини снпси надпкнаду за сге настале материјалне и 

нематеријалне щтете, при шему пгај удпгпр признаје за изгрщну испрагу, без прага придпгпра. 

                                                                                           Шлан.15.                                                                                                                                                                    

Изгпђаш радпга се пбагезује  да пп налпду Нарушипца, пшиисти пд снеда и пне депнице путега 

кпје нису садржани у шл.1 пгпд удпгпра а тренутна ситуација на терену тп захтега. 

Изгпђаш и струшни надзпр су дужни да истпд дана када наступе пкплнпсти из стага 1 пгпд 

шлана, п тпме пбагесте Нарушипца. 

Раскид удпгпра: 

                                                                                          Шлан.14.                                                                                                                                                                  

Нарушипц има прагп на једнпстран раскид удпгпра у следећим слушајегима, щтп Изгпђаш 

признаје без прага придпгпра: 

-   акп Изгпђаш не птппшне са шищћеоем снеда пп ппзигу надзпрнпд прдана дуже пд 12 шаса, 

-  акп Изгпђаш  не  псппспбљага редпгнп и сапбраћајнице  за несметан сапбраћај и не ппступа 

пп примедбама надзпрнпд прдана. 
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                                                                                  Шлан 15.                                                                                                                                                                      

Удпгпр се раскида писменпм изјагпм кпја се дпстагља Изгпђашу. Изјага мпра да садржи пснпг, 

пднпснп пбразлпжеое за раскид удпгпра. 

Прелазне и загршне пдредбе:                                                                                                                                 

.                                                                                  Шлан 16.                                                                                                                                                                           

Сга сппрна питаоа кпја настану у гези са изгрщеоем пгпд удпгпра, удпгпрне стране рещагаће 

сппразумнп. 

У слушају да сппр не мпже да буде рещен сппразумнп, за рещагаое истпд надлежан је 

Пригредни суд у Нищу. 

                                                                                Шлан 17.                                                                                                                                                                            

Пгај удпгпр сашиоен је у 5 (пет) истпгетних примерака кпји имају снаду придинала, пд кпјих 

Изгпђаш задржага пп 2 (дга) примерка а нарушилац 3 (три). 

 

      Изгпђаш           Нарушилац   

                         

 _______________        _________________________ 

 

 

Напомена:   Огај мпджл удпгпра прждстагља садржину удпгпра кпји ћж бити закључжн 
са изабраним ппнуђачжм. Акп ппнуђач бжз ппрагданих разлпда пдбијж да закључи удпгпр п 
јагнпј набгци , накпн штп му јж удпгпр дпджљжн, Наручилац ћж упраги за јагнж набгкж, 
дпстагити дпказ нждатигнж ржфжржнцж. 
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МПДЕЛ УГПВПРА за партију 3. 

 Закључен дана  између: 

                1. Градска упрага драда Прпкупља,  ул Никпдија Стпјанпгића Татка бр.2, 18400 

Прпкупље, матишни брпј: 06867812, ПИБ: 102159314, щифра делатнпсти: 75110, Текући рашун: 

840-66640-28 кпд упраге за јагна плаћаоа, кпју заступа нашелник драдске упраге Никпла 

Кппригица (у даљем тексту: Нарушилац), 

2.__________________, са седищтем, у __________________________                 матишни 

бр._______________; ПИБ _____________, текући рашун ________________,  тел:__________; 

кпје заступа  (у даљем тексту   изгпђаш радпга.)                                                                                              

Предмет удпгпра :  .                                                                                                                                                              .                                                                                    

.                                                                               Шлан.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Предмет  пгпд удпгпра је пдржагаое и псппспбљагаое путега  за   безбедан   сапбраћај у 

зимскпм  перипду,  на путним прагцима садржаним у плану Зимскпд пдржагаоа путега за 

сезпну 2019//2020 на теритприји  драда  Прпкупља за  партију 3. Лпкални путни прагци брдскп 

планискпд типа, а пднпси се на   на следеће путне прагце:      

Лпкални путеги брдскп планинскпд типа                                                                                                        
- Г. 1.  МК. Чидпљ                                                                                                                           

Предгиђена дужина за шищћеое Л = 23 км                                                                                                                                                                                    
- Г. Кпрдинце – Бајшинце – Микулпгац                                                                                                                                          

- Микулпгац- Н. Селп- Кпстеница – Џидпљ                                                                                                                            

- Џидпљ – Петрпгац – Дубрага – Балинпгац                                                                                                                      

- Балинпгац – Дпое Кпрдинце - Пут II А 216                                                                                                                     

- Пут II А 216  – Гпрое Кпрдинце (Мргаљегићи) –Бајшинце                                                                         

- Гребац –Стара Клисура                                                                                                                                      

Трансппртна даљина Л = 8,5 км                                                                                             

2.  МК. Трнпг  Лаз:                                                                                                                                        

Предгиђена дужина за шищћеое Л = 27 км                                                                                                                     

-  Тпгроане – Трнапг Лаз -  Гпроа Кпоуща - Дпоа Кпоуща                                                                                                  

-  Д. Тпппница – Миљкпгица – Пбртинци                                                                                                 

Трансппртна даљина Л = 15 км                                                                                                                       

                                                                                 Шлан 2.                                                                                      

Удпгпрне стране кпнстантују да је Нарушилац дпделип удпгпр Изгпђашу на пснпгу Пдлуке п 

дпдели удпгпра бр._______ пд _________2019 дпд, кап најппгпљнијем ппнуђашу за изгпђеое 

радпга на пдржагаоу путега за партију  2. Лпкални путни прагци рагнишарскпд   типа МК 

Џидпљ, МК Трнпг Лаз, а пп спрпгеденпм ппступку јагне набагке гелике греднпсти  ЈН. бр. 

1.3.12/401-56/19-04, пп јагнпм ппзигу пбјагљенпм на Ппрталу јагних набaгки дана 

21.09.2019.дпд.                               

   Ппдизгпђач или члан друпе:                                                                                                                                    
.                                                                            Шлан 3.                                                                                                                                                                       
Изгпђаш ће деп радпга кпји су предмет пгпд удпгпра изгрщити прекп ппдизгпђаша     
Предузећа _________________________________________________________, са седищтем 
_____________________, ПИБ__________, матишни брпј ________ и                                                              
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Предузећа ________________________________________________________, са седищтем 
_____________________, ПИБ _________,  матишни брпј _______. 

пднпснп у друпи ппнуђаша кпју шине  

Предузећа _____________________________________________, са седищтем 
_____________________, ПИБ__________, матишни брпј ________ и  

Предузећа ________________________________________________________, са седищтем 
_____________________, ПИБ _________,  матишни брпј _______. 

Изгпђаш у пптпунпсти пддпгара Нарушипцу за изгрщеое удпгпрених пбагеза, те и за радпге 
изгедене пд стране ппдизгпђаша, кап да их је сам изгеп. Изгпђаш пддпгара Нарушипцу за  
изгрщеое удпгпрених пбагеза непдранишенп сплидарнп са псталим ппнуђашима из друпе 
ппнуђаша. 

Вреднпст радпга:                                                                       .                                                                                                              

.                                                                                                                 Шлан 4.                                                                                                                                                                   

Планирана греднпст радпга  из шлана 1. пгпд удпгпра изнпси ______________ динара, щтп са 

пбрашунатим ппрезпм на дпдатну греднпст пп стппи пд 20% изнпси ___________ динара. 

Укупна греднпст радпга  утгрдиће се на бази стгарнп изгрщених кплишина радпга, према 

листпгима драђегинске коиде и применпм јединишних цена из усгпјене ппнуде изгпђаша 

бр._____  пд ___________2019 дпд, кпд нарушипца загедена ппд брпјем______ пд 

______________2019 дпдине. 

Вишак радпга:                                                                                                                                                           
.                                                                                 Шлан 5.                                                                                  
Укпликп се тпкпм изгпђеоа удпгпрених радпга ппјаги пптреба за изгпђеоем гищкпга радпга 

дп 10%, пд  удпгпрених кплишина радпга, Изгпђаш ће изгести гищак радпга пп налпду 
струшнпд надзпра. Јединишне цене пстају фиксне и непрпменљиге  за сге ппзиције из 
предмера радпга усгпјене ппнуде Изгпђаша _________ пд _______ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                           

Услпги и начин плаћаоа:                                                                                                                                     

.                                                                                 Шлан.6.                                                                                                                                                                    

Удпгпрне стране су се садласилие да ће се плаћаое пп пгпм Удпгпру изгрщити на текући рашун 

Изгпђаша бр.____________________ кпд банке________________ и тп на пснпгу пгерених 

пригремених и пкпншане ситуације, сашиоених на пснпгу драђегинске коиде изгедених 

ртадпга и јединишних цена из усгпјене ппнуде. Плаћаое ће се изгрщити у закпнскпм рпку пд 

45 дана накпн пгере ситуације.                                                                                                                                

.                                                                                 Шлан 7.                                                                                                                                                          

Укпликп Нарушилац делимишнп или у целпсти псппри исппстагљену ситуацију, дужан је да 

исплати несппрни деп ситуације, а сппрни деп се исплаћује са следећпм  ситуацијпм. 

Перипд изгпђеоа радпга                                                                                                                                            

.                                                                                  Шлан 8.                                                                                         

Пгај удпгпр се закљушује на пдређенп на гременски перипд за зимскп пдржагаое пд дана 

закљушеоа удпгпра па  дп 16.04.2020. дпдине, а ближе ће се пдредити уписпм у драђегински 

днегник.   Радпги ће бити изгедени  сукцесигнп пп указаним пптребама.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Укпликп ппсле нагеденпд перипда, гременски услпги тп захтегају, Налпдпм Нарушипца, 

изгпђеое пдређених радпга се мпже прпдужити  дп 01.05.2020 дпдине. 
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Средстга пбезбеђеоа испуоеоа пбагеза 

                                                                                    Шлан 9.                                                                                                                                                                   

Средстгo пбезбеђеоа  испуоеоа  пбагеза  je сппстгенa, бланкп пптписанa  и  пгеренa меница  

са  менишним  пглащћеоeм,  кап  даранција  за уреднп  испуоеое  пбагеза  и  тп  за  дпбрп 

изгрщеое ппсла у изнпсу пд (10%) удпгпрене цене без ПДВ-а. 

У  слушају  да Изгпђаш радпга из пгпд удпгпра  не  изгрщи  сгпје  пбагезе  предгиђене 

удпгпрпм,  Нарушилац ће актгирати тј. ппднети банци Изгпђаша радпга, ради наплате, 

редистрпгану бланкп сппстгену   меницу у изнпсу пд  10% удпгпрене цене без ПДВ-а. 

Пбагезе наручипца 

                                                                                Шлан 10.                                                                                                                                                                 

Нарушилац се пбагезује: 

- да имениује струшни надзпр и п тпме писменп пбагестити Изгпђаша радпга. 
- да прекп сгпд струшнпд надзпра грщи струшни надзпр над изгпђеоем радпга. 

        -     да Изгпђашу радпга уреднп исплаћује изгедене радпге, на нашин и у рпкпгима ближе 
пдређеним пдредбама пгпд Удпгпра. 

      -    да изгрщи кпнтрплу   изгедених радпга.                                                                                                                    
.    -     да изгрщи и сге друде пбагезе у складу са пдредбама пгпд Удпгпра. 

Прага и пбагезе изгпђача:                                                                                                                                     

.                                                                            Шлан.11.                                                                                                                                                                     

Изгпђаш се пбагезује да радпге из шл. 1 и 2 пгпд удпгпра пбезбеди механизацију за зимскп 

пдржагаое путега, такп да иста буде спремна да у слушају пптребе пдмах интергенище. 

Чищћеое снеда се грщи механишким средстгима кретаоем мащине у пба прагца-смера 

гпдећи рашуна да се изгрщи пддпгарајуће прпщиреое кпд кригина и раскрсница. Када се 

лпкални пут надпгезује на држагне путеге I и  II реда, приступа се оедпгпм шищћеоу тек пп 

загрщетку шищћеоа држагних путега  I и  II реда. 

                                                                             Шлан 12.                                                                                                                                                                     

Изгпђаш радпга се пбагезује: 

- да радпге из шлана 1. пгпд удпгпра изгеде у сгему у складу са сппстгенпм ппнудпм брпј 

_______ пд ________.2019. дпдине;                                                                                              

- да радпге из шлана 1. пгпд удпгпра, изгеде струшнп и кгалитетнп сгпјпм раднпм снадпм и 

механизацијпм; 

- да престагнику Нарушипца пмпдући  угид у изгедене радпге; 

- да уреднп гпди драђегински днегник и драђегинску коиду, кпје пгерага струшни надзпр 

Нарушипца; 

-  слушају дпбијаое налпда пд стране нарушипца не испуни пбаагезе из пгпд удпгпра снпси сге 

ппследице према трећим лицима  те да преузима сгу материјалну, кригишну и друду 

пддпгпрнпст и пбагезу да надпкнади сгу щтету насталу збпд неиспуоеоа сгпјих пбагеза 

преузетих закљушеоем пгпд удпгпра; 



 

Кпнкурсна дпкументација за јагну набагку гелике греднпсти ЈН  бр. 1.3.12./401-56/19-04 Страна  38 

Зимскп пдржагаое  лпкалних путега на теритприји драда Прпкупља за сезпну 2019/2020 

- да изгрщу и сге друде пбагезе у складу са пдредбама пгпд Удпгпра и ппщтпгаое пбагеза кпје 

ппизилазе из гажећих прпписа п защтити на раду, заппщљагаоу и услпгима рада; 

                                                                               Шлан 13.                                                                                                                                                                      

Изгпђаш се пбагезује да у тпку изгпђеоа радпга придржага прпписа и мера защтитите на 

раду, те да схпднп тпме пбезбеди и предузме пптребне мере лишне и ппщте защтите и 

сидурнпсти сгпјих радника и трећих лица тпкпм изгпђеоа радпга. 

Укпликп Изгпђаш радпга не изгрщи пбагезе из стага 1. и 2. пгпд шлана, признаје искљушигу 

прекрщајну и кригишну пддпгпрнпст и једини снпси надпкнаду за сге настале материјалне и 

нематеријалне щтете, при шему пгај удпгпр признаје за изгрщну испрагу, без прага придпгпра. 

                                                                                Шлан 14.                                                                                                                                                                  

Изгпђаш радпга се пбагезује  да пп налпду Нарушипца, пшиисти пд снеда и пне депнице путега 

кпје нису садржани у шл.1 пгпд удпгпра а тренутна ситуација на терену тп захтега. 

Изгпђаш и струшни надзпр су дужни да истпд дана када наступе пкплнпсти из стага 1 пгпд 

шлана, п тпме пбагесте Нарушипца. 

Раскид удпгпра:                                                                                                                                                               

.                                                                                Шлан 15.                                                                                                                                                                  

Нарушипц има прагп на једнпстран раскид удпгпра у следећим слушајегима, щтп Изгпђаш 

признаје без прага придпгпра: 

-   акп Изгпђаш не птппшне са шищћеоем снеда пп ппзигу надзпрнпд прдана дуже пд 12 шаса, 

-  акп Изгпђаш  не  псппспбљага редпгнп и сапбраћајнице  за несметан сапбраћај и не ппступа 

пп примедбама надзпрнпд прдана. 

                                                                                 Шлан 16.                                                                                                                                                                      

Удпгпр се раскида писменпм изјагпм кпја се дпстагља Изгпђашу. Изјага мпра да садржи пснпг, 

пднпснп пбразлпжеое за раскид удпгпра. 

Прелазне и загршне пдредбе: 

                                                                                   Шлан 17.                                                                                                                                                                            

Сга сппрна питаоа кпја настану у гези са изгрщеоем пгпд удпгпра, удпгпрне стране рещагаће 

сппразумнп. 

У слушају да сппр не мпже да буде рещен сппразумнп, за рещагаое истпд надлежан је 

Пригредни суд у Нищу. 

                                                                                 Шлан 18.                                                                                                                                                                           

Пгај удпгпр сашиоен је у 5 (пет) истпгетних примерака кпји имају снаду придинала, пд кпјих 

Изгпђаш задржага пп 2 (дга) примерка а нарушилац 3 (три). 

      Изгпђаш           Нарушилац   

                         

 _______________        _________________________ 

 



 

Кпнкурсна дпкументација за јагну набагку гелике греднпсти ЈН  бр. 1.3.12./401-56/19-04 Страна  39 

Зимскп пдржагаое  лпкалних путега на теритприји драда Прпкупља за сезпну 2019/2020 

VI  УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 

1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Ппнуђаш ппднпси ппнуду на српскпм језику. 

2. НАЧИН НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САЧИОЕНА 

Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затгпренпј кпгерти или кутији, 

затгпрену на нашин да се приликпм птгараоа ппнуда мпже са сидурнпщћу утгрдити да се прги 

пут птгара.  

На пплеђини кпгерте или на кутији нагести назиг и адресу ппнуђаша.  

У слушају да ппнуду ппднпси друпа ппнуђаша, на кпгерти је пптребнп назнашити да се ради п 

друпи ппнуђаша и нагести назиге и адресу сгих ушесника у заједнишкпј ппнуди. 

Ппнуду дпстагити на адресу: Ппщтина Прпкупље Таткпга бр. 2.18400 Прпкупље, са назнакпм: 
,,Ппнуда за јагну набагку  Зимскп пдржагаое лпкалних путега на теритприји драда 
Прпкупља  за сезпну 2019/2020 ЈН бр. 1.3.12/401-56/19-04   ( нагести за кпју се партију 
кпнкурише) - НЕ ПТВАРАТИ”. Ппнуда се сматра бладпгременпм укпликп је примљена пд 
стране нарушипца дп 15.11.2019 дпдине, дп 12.00  часпга.    

Птгараое ппнуда ће се пбагити на дан истека рпка за ппднпщеое ппнуда, пднпснп 15.11.2019. 
дпдине у 12.15 шаспга у прпстпријама Градска упрага драда  Прпкупља, канцеларија бр.20. 

Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпгерти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда 
налази, пбележити греме пријема и егидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу 
приспећа. Укпликп је ппнуда дпстагљена неппсреднп нарушулац ће ппнуђашу предати пптгрду 
пријема ппнуде. У пптгрди п пријему нарушилац ће нагести датум и сат пријема ппнуде.  

Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп кпја је 
примљена пп истеку дана и сата дп кпјед се мпду ппнуде ппднпсити, сматраће се 
небладпгременпм. 

Птгараое ппнуда је јагнп. Приликпм птгараоа ппнуда гпди се записник п птгараоу ппнуда. У 

записнику п птгараоу ппнуда уписују се сги ппдаци из шл. 104 Закпна. Записник п птгараоу 

ппнуда, накпн загрщенпд ппступка птгараоа, пптписују шланпги Кпмисије за јагну набагку и 

присутни пглащћени предстагници ппнуђаша, кпји преузимају кппију записника пдмах пп 

загрщенпм ппступку птгараоа. 

Фптпкппија записника се дпстагља ппнуђашима кпји нису ушестгпгали у ппступку птгараоа 
ппнуда у рпку пд три дана пд дана јагнпд птгараоа ппнуда. 

Ппнуда за кпју је у рпку за ппднпщеое ппнуда дпстагљенп пбагещтеое п пппзигу ппнуде, 
неће се птгарати и биће граћена ппднпсипцу. 

Акп је ппднета небладпгремена ппнуда, Нарушилац ће је пп пкпншаоу ппступка птгараоа 

гратити нептгпрену ппнуђашу, са назнакпм да је ппднета небладпгременп.                                     

Нарушилац ће дпнети пбразлпжену пдлуку у гези са пгпм јагнпм набагкпм у пкгирнпм рпку пд 
25 дана пд дана јагнпд птгараоа ппнуда. Нарушилац ће, у рпку пд 3 дана пд дана дпнпщеоа 
пдлуке, исту пбјагити на Ппрталу јагних набагки и на  интернет страници ппщтине Прпкупље. 

Ппнуда мпра да садржи пгерен и пптписан:  
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 Пбразац ппнуде (Пбразац 1);  

 Пбразац структуре ппнуђене цене (Пбразац 2); 

 Пбразац трпщкпга припреме ппнуде (Пбразац 3); 

 Пбразац изјаге п незагиснпј ппнуди (Пбразац 4); 

 Пбразац изјаге ппнуђаша п испуоенпсти услпга за ушещће у ппступку јагне набагке - 
шл. 75. и 76. ЗЈН (Пбразац 5); 

 Пбразац изјаге ппдизгпђаша п испуоенпсти услпга за ушещће у ппступку јагне набагке 
- шл. 75. (Пбразац 6), укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизгпђашем; 

 Мпдел удпгпра 

 Изјага ппнуђаша п средстгу финансијскпд пбезбеђеоа 
         

Преппручљигп је да ппнуђач кпмлетан садржај ппнуде преда у фпрми кпја пнемпдућага 
убацигаое или уклаоаое ппјединих дпкумената накпн птгараоа ппнуда. Ппнуда треба да 
буде ппгезана тракпм (јемстгеникпм) у целини и запечаћена. 
 
1. ПАРТИЈЕ 
- Ппнуђаш мпже да ппднесе ппнуду за једну или гище партија. Ппнуда мпра да пбухгати 

најмаое једну целпкупну партију. 

- Ппнуђаш је дужан да у ппнуди нагеде да ли се ппнуда пднпси на целпкупну набагку или 

самп на пдређене партије. 

- У слушају да ппнуђаш ппднесе ппнуду за дге или гище партија, пна мпра бити ппднета такп 

да се мпже пцеоигати за сгаку партију ппсебнп. 

Дпкази из шл. 75. и 76. Закпна, у слушају да ппнуђаш ппднесе ппнуду за дге или гище партија, не 

мпрају бити дпстагљени за сгаку партију ппсебнп, пднпснп мпду бити дпстагљени у једнпм 

примерку за сге партије. 

Дпдатне услпге ппд ташкпм 2.2  технишки и кадрпгски капацитет ппнуђаш дпстагља за сгаку 

партију ппсебнп. 

4.  ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Ппднпщеое ппнуде са гаријантама није дпзгпљенп. 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ 

У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпге сгпју ппнуду на 

нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде. 

Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп 

дпстагља.  

„Измена ппнуде за јагну набагку Зимскп пдржагаое лпкаланих путега на теритрпрпји драда 

Прпкупља, ЈН бр. 1.3.12/401-56/19-04, за партију (нагести партију) –  - НЕ ПТВАРАТИ” или 

„Дппуна ппнуде за јагну набагку набагку Зимскп пдржагаое лпкаланих путега на 

теритрпрпји драда Прпкупља, ЈН бр. 1.3.12/401-56/19-04, за партију (нагести партију) –                       

- НЕ ПТВАРАТИ” или 

„Пппзиг ппнуде за јагну набагку   набагку Зимскп пдржагаое лпкаланих путега на 

теритрпрпји драда Прпкупље, ЈН бр. 1.3.12/401-56/19-04, за партију (нагести партију) –                   

- НЕ ПТВАРАТИ” или 
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„Измена и дппуна ппнуде за јагну набагку набагку Зимскп пдржагаое лпкаланих путега на 

теритрпрпји драда Прпкупље, ЈН бр. 1.3.12/401-56/19-04, за партију (нагести партију) –                     

- НЕ ПТВАРАТИ”  

На пплеђини кпгерте или на кутији нагести назиг и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду 

ппднпси друпа ппнуђаша, на кпгерти је пптребнп назнашити да се ради п друпи ппнуђаша и 

нагести назиге и адресу сгих ушесника у заједнишкпј ппнуди. 

Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппгуше нити да меоа сгпју ппнуду. 

6. УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ  

Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.  

Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпгременп да ушестгује у заједнишкпј 

ппнуди или кап ппдизгпђаш, нити истп лице мпже ушестгпгати у гище заједнишких ппнуда.У 

Пбрасцу ппнуде (Пбразац 1 у ппдлагљу VI), ппнуђаш нагпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, 

пднпснп да ли ппднпси ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси ппнуду са 

ппдизгпђашем. 

7. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 

Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизгпђашем дужан је да у Пбрасцу ппнуде (Пбразац 1 у 

ппдлагљу VI) нагеде да ппнуду ппднпси са ппдизгпђашем, прпценат укупне греднпсти набагке 

кпји ће ппгерити ппдизгпђашу, а кпји не мпже бити гећи пд 50%, кап и деп предмета набагке 

кпји ће изгрщити прекп ппдизгпђаша.  

Ппнуђаш у Пбрасцу ппнуде нагпди назиг и седищте ппдизгпђаша, укпликп ће делимишнп 

изгрщеое набагке ппгерити ппдизгпђашу.  

Укпликп удпгпр п јагнпј набагци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси 

ппнуду са ппдизгпђашем, тај ппдизгпђаш ће бити нагеден и у удпгпру п јагнпј набагци.  

Ппнуђаш је дужан да за ппдизгпђаше дпстаги дпказе п испуоенпсти услпга кпји су нагедени у 

ппдлагљу IV кпнкурсне дпкументације, у складу са упутстгпм какп се дпказује испуоенпст 

услпга (Пбразац 6. у ппдлагљу VI). 

Ппнуђаш у пптпунпсти пддпгара нарушипцу за изгрщеое пбагеза из ппступка јагне набагке, 

пднпснп изгрщеое удпгпрних пбагеза, без пбзира на брпј ппдизгпђаша.  

Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оедпг захтег, пмпдући приступ кпд ппдизгпђаша, ради 

утгрђигаоа испуоенпсти тражених услпга. 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА 

Ппнуду мпже ппднети друпа ппнуђаша. 

Укпликп ппнуду ппднпси друпа ппнуђаша, састагни деп заједнишке ппнуде мпра бити сппразум 

кпјим се ппнуђаши из друпе међуспбнп и према нарушипцу пбагезују на изгрщеое јагне 

набагке, а кпји пбагезнп садржи ппдатке из шлана 81. ст. 4. таш. 1) дп 6) Закпна и тп:  



 

Кпнкурсна дпкументација за јагну набагку гелике греднпсти ЈН  бр. 1.3.12./401-56/19-04 Страна  42 

Зимскп пдржагаое  лпкалних путега на теритприји драда Прпкупља за сезпну 2019/2020 

1. Ппдатке п шлану друпе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и 

кпји ће заступати друпу ппнуђаша пред нарушипцем.шлану друпе кпји ће бити нпсилац ппсла, 

пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће заступати друпу ппнуђаша пред нарушипцем, и 

2. Ппис ппслпга сгакпд пд ппнуђаша из друпе ппнуђаша у изгрщеоеу удпгпра. 

Група ппнуђаша је дужна да дпстаги сге дпказе п испуоенпсти услпга кпји су нагедени у 

ппдлагљу V кпнкурсне дпкументације, у складу са Упутстгпм какп се дпказује испуоенпст 

услпга. 

Ппнуђаши из друпе ппнуђаша пддпгарају непдранишенп сплидарнп према нарушипцу.  

Задруда мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у сгпје име, а за рашун задрудара или заједнишку 

ппнуду у име задрудара. 

Акп задруда ппднпси ппнуду у сгпје име за пбагезе из ппступка јагне набагке и удпгпра п 

јагнпј набагци пддпгара задруда и задрудари у складу са закпнпм. 

Акп задруда ппднпси заједнишку ппнуду у име задрудара за пбагезе из ппступка јагне набагке 

и удпгпра п јагнпј набагци непдранишенп сплидарнп пддпгарају задрудари. 

9. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВПСТ  ППНУДЕ 

9.1. Захтеги у ппдледу нашина, рпка и услпга плаћаоа. 

Плаћаое ће  се изгрщити пп исппстагљаоу, пригремене и пкпншане ситуације, сашиоене на 

пснпгу пгерене драђегинске коиде изгедених радпга и јединишних цена из ппнуде.   

Плаћаое ће се изгрщити у закпнскпм рпку пд 45 дана накпн пгере ситуације у складу са 

Закпнпм п рпкпгима измиржоа нпгчаних пбагжза у кпмжрцијаним трансакцијама („Сл.дласник 

РС“ бр.119/2012).                                                                                                                                                            

Плаћаое ће се изгрщити уплатпм на рашун изгпђаша.                                                                             

9.2. Захтег у ппдледу, изгпђеоа радпга 

Налпде за изгпђеое радпга кплишину кпнтрплу и кгалитет грщиће надзпрни прдан Нарушипца.                                                                                                                                  

Радпги ће се изгрщагати у перипду пд дана закљушеоа удпгпра па дп дп 15.04.2020 дпдине. 

9.3 Гаратни перипд: //// 

9.4. Захтег у ппдледу рпка гажеоа ппнуде 

Рпк гажеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 60 дана пд дана птгараоа ппнуда. 

У слушају истека рпка гажеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи пд 

ппнуђаша прпдужеое рпка гажеоа ппнуде. 

Ппнуђаш кпји прихгати захтег за прпдужеое рпка гажеоа ппнуде на мпже меоати ппнуду. 

9.5. Друди захтеги  

Нема 
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ 

Цена мпра бити фиксна, да пбухгати сге трпщкпге, изражена у динарима без пбрашунатпд 

ппреза на дпдатну греднпст (без ПДВ-а). 

Јединишне цене кпје је Ппнуђаш дпстагип у тендеру гажиће тпкпм целе реализације 

удпгпра, и неће се маоати тпкпм трајаоа целпд удпгпрнпд перипда.  

Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, Нарушилац има прагп да тражи 

писменп ппјащоеое.  

Аганс није предгиђен, плаћаое за изгрщене радпге ће се грщити пп исппстагљеним 

месешним ситуацијама – рашунима према стгарнп изгрщеним радпгима а пп једнишним ценама 

из ппнуде и у рпкпгима из ппнуде. 

У слушају да Ппнуђаш не ппнуди цену за неку пд тражених ппзиција, ппнуда ће бити 

пдбијена кап неприхгатљига.  

11. ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ППДНПШЕОА, ВИСИНИ И РПКПВИМА 

ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА ИСПУОЕОА ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА 

Изабрани ппнуђач у тренутку закљушеоа удпгпра предмета јагне набагке пбагезнп дпстагља 

средстгп финансијскпд пбезбеђеоа – меницу за дпбрп изгршеое ппсла. 

-дпкументација кпја се дпстагља уз меницу- 

1. МЕНИЦУ  (редистрпгану, пгерену и пптписану) 
2. MЕНИШНП ПВЛАЩЋЕОЕ  (пппуоенп , пптписанп и печатпм пгеренп) 
3. ППТВРДУ П РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ 
4. КАРТПН ДЕППНПВАНИХ ППТПИСА  

ПРАВИЛНП ПВЕРЕНА И ППТПИСАНА МЕНИЦА
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Пбразац А-ПБРАЗАЦ  МЕНИШНПГ ПВЛАЩЋЕОА 

На  пснпгу  Закпна  п  меници  и  Пдлуке п  пблику  и  нашину  и  кприщћеоу  

јединстгених инструмената платнпд прпмета                

______________________________из____________________,_____________________, 

      (назиг прагнпд лица)                            (местп)                           (адреса) 

___________________________,_______________________,_______________________ 

         (матишни брпј)                                   (ПИБ)                         (текући рашун) 

дпстагља: 

МЕНИШНП ПИСМП – ПВЛАЩЋЕОЕ                                                                                                                             

ЗА КПРИСНИКА БЛАНКП СПЛП МЕНИЦЕ 

КПРИСНИК: Град Прпкупље  Таткпга 2,Прпкупље  

жирп рачун: : 840-66640-28 

За јагну набагку радпга бр. ЈН бр. 1.3.12401-56/19-04, Зимскп пдржагаое лпкалиних 

путега на теритприји драда Прпкупља за зезпну 2019/2020, дпстагљамп Вам у прилпду 1 

(једну) бланкп сппстгену (сплп) меницу, серијски брпј: 

I _________________________________ 

Пглащћујемп Вас кап Ппгерипца да меницу,  дату кап средстгп пбезбеђеоа за дпбрп 

изгрщеое ппсла, мпжете пппунити на изнпс пд 10 % пд  укупне греднпсти удпгпра без ПДВ,  

______________пд ____.____.2019. дпдине, тј. на изнпс пд __________________ динара и 

пглащћујемп Вас кап  Ппгерипца  да  безуслпгнп  и  непппзигп,  без  прптеста  и  трпщкпга, 

гансудским путем у складу са гажећим прпписима изгрщите наплату сгпјих пптражигаоа са 

сгих нащих рашуна кап Дужника – издагапца менице из нпгшаних средстага, пднпснп друде 

импгине. 

Меница је гажећа и у слушају да у тпку изгрщеоа предметнпд ппсла   дпђе дп прпмена 

лица пглащћених за  расппладаое средстгима на текућем рашуну Дужника -  Дпбагљаша, 

статусних прпмена кпд Дужника - Дпбагљаша, пснигаоа нпгих прагних субјеката и др.  

 Рпк гажеоа менице мпра бити 10 (десет) дана дужи пд дана гажеоа удпгпра. 
Нарушилац ће унпгшити меницу за дпбрп изгрщеое ппсла пднпснп  у слушају да 
изабрани ппнуђаш не ппщтује пбагезу дпбрпд изгрщеоа ппсла. 

    

    ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

                                                 М.П.                                      ________________________                                                                                

НАППМЕНА: Пгде је дат мпдел менишнпд пглащћеоа.Ппнуђаш није дужан да дпстаги пптписан 

и пешатиран бащ пгај пбразац. 
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Меница за дпбрп изгрщеое ппсла - Изабрани ппнуђаш се пбагезује да у тренутку 

закљушеоа удпгпра п  јагнпј набагци преда нарушипцу меницу за дпбрп изгрщеое ппсла, 

прпписнп пптписану и пгерену са кппијпм депп картпна, дпказпм п редистрацији менице у 

редистру Нарпдне банке Србије и пглащћеоем за пппуну менице наслпгљеним на Ппщтину 

Прпкупље, кпја ће бити са клаузулама: безуслпгна и платига на прги ппзиг. Меница за дпбрп 

изгрщеое ппсла се издаје у гисини  10% пд укупне  греднпсти удпгпра без ПДВ-а. Рпк гажеоа 

менице мпра бити 10 (десет) дана дужи пд дана гажеоа удпгпра.Нарушилац ће унпгшити 

меницу за дпбрп изгрщеое ппсла у слушају да изабрани ппнуђаш не ппщтује пбагезу дпбрпд 

изгрщеоа ппсла. 

 

 

Наппмена: Ппнуђач је дужан да пппуни Изјагу кпјa следи а кпјa je састагни деп кпнкурсне 

дпкументације. 
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Пбразац Б- ИЗЈАВА ППНУЂАЧА П СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА - СППСТВЕНА БЛАНКП 
МЕНИЦА ЗА ДПБРП ИЗВРШЕОЕ ППСЛА 

 

 

Јагна набагка брпј: ЈН бр. 1.3.12/401-56/19-04    – Змскп пдржагаое лoкалних путега на 

теритприји драда Прпкупља за сезпну 2019/2020 

Пбразац Б 

 

 
 

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА П СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА - СППСТВЕНА БЛАНКП МЕНИЦА ЗА 
ДПБРП ИЗВРШЕОЕ ППСЛА 

 

 
 
ПОНУЂАЧ :______________________________________________ 
 
 

 

Изјагљујем ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу да ћу, укпликп мпја ппнуда 

буде пцеоена кап најппгпљнија у ппступку јагне набагке  бр. 1.3.12/401-56/19-04   – Зимскп 

пдржагаое лпкалних путега на теритприји драда Прпкупља, у тренутку закљушеоа удпгпра п 

јагнпј  набагци дпстагити сппстгену бланкп меницу, за дпбрп изгршеое ппсла, прпписнп 

пптписану и пгерену са кппијпм депп картпна, дпказпм  п редистрацији   менице у редистру 

Нарпдне банке Србије и пглащћеоем за пппуну менице наслпгљеним  на  Град Прпкупље, са 

клаузулама „без прптеста“, у изнпсу пд 10% пд греднпсти удпгпра (без пбрашунатпд ПДВ-а), са 

рпкпм гажнпсти кпји је 10 дана дужи пд дана гажнпсти удпгпра, кап средстгп финансијскпд 

пбезбеђеоа за дпбрп изгршеое ппсла. 

 
                                                                                          Пптпис пегпгпрнпг лица ппнуђача 

                                                                                                              
                                                                          МП                        ____________________________ 
 
 
 
 

 

 

Наппмена:Укпликп  ппнуду  ппднпси  друпа  ппнуђаша, Изјага  мпра  вити  пптписана  пд стране  
пглащћенпд  лица  сгакпд  ппнуђаша  из  друпе  ппнуђаша  и  пгерена пешатпм.. 
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12. ППДАЦИ П ДРЖАВНПМ ПРГАНУ ИЛИ ПРГАНИЗАЦИЈИ, ПДНПСНП ПРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 

ТЕРИТПРИЈАЛНЕ АУТПНПМИЈЕ  ИЛИ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ ГДЕ СЕ МПГУ БЛАГПВРЕМЕНП 

ДПБИТИ ИСПРАВНИ ППДАЦИ П ППРЕСКИМ ПБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЗАШТИТИ ПРИ ЗАППШЉАВАОУ, УСЛПВИМА РАДА И СЛ., А КПЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕОЕ 

УГПВПРА П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ  

Ппдаци п ппреским пбагезама се мпду дпбити у Ппрескпј упраги, Министарстга финансија и 

пригреде. 

Ппдаци п защтити жигптне средине се мпду дпбити у Аденцији за защтиту жигптне средине и у 

Министарстгу енердетике, разгпја и защтите жигптне средине. 

Ппдаци п защтити при заппщљагаоу и услпгима рада се мпду дпбити у Министарстгу рада, 

заппщљагаоа и спцијалне пплитике. 

13. ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ППНУЂАЧИМА НА 

РАСППЛАГАОЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ  

Предметна набагка не садржи ппгерљиге инфпрмације кпје нарушилац стагља на 

расппладаое. 

14. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАЩОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ 

Заинтереспганп лице мпже, у писанпм пблику                                                                                                    

- путжм ппштж на адржсу наручипца: Град Прпкупље Таткпга бр.2. 18400 Прпкупље;                                                                                              

-  жлжктрпнскж ппштж на e-mail   nabavke.opstina.pk@gmail.com                                                                                                                                                                                                                   

тражити пд нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у гези са припремаоем ппнуде, 

најкасније 5 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде, сгакпд раднпд дана пд 7:00 дп 15:00 

шаспга.  

Нарушилац ће заинтереспганпм лицу у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтега за 

дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пддпгпр дпстагити у 

писанпм пблику и истпгременп ће ту инфпрмацију пбјагити на Ппрталу јагних набагки и на 

сгпјпј интернет страници.  

Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтег за дпдатним 

инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, ЈН бр. 1.3.12/401-56/19-04   

Зимскп пдржагаое лпкалних путега на теритприји драда Прпкупља за сезпну 2019/2020 

дпдине.                                                                                                                                                                        

Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 или маое дана пре истека рпка 

за ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјаги пбагещтеое п 

прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.  

Пп истеку рпка предгиђенпд за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да 

дппуоује кпнкурсну дпкументацију.  

Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у гези са припремаоем ппнуде телефпнпм 

није дпзгпљенп.  

Кпмуникација у ппступку јагне набагке грщи се искљушигп на нашин пдређен шланпм 20. 

Закпна. 
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- путем електрпнске ппщте или ппщте, кап и пбјагљигаоем пд стране нарушипца на 

Ппрталу јагних набагки и на сгпјпј интернет страници; 

 - акп је дпкумент из ппступка јагне набагке дпстагљен пд стране нарушипца или 

ппнуђаша путем електрпнске ппщте, страна кпја је изгрщила дпстагљаое дужна је да пд друде 

стране захтега да на исти нашин пптгрди пријем тпд дпкумента, щтп је друда страна дужна да тп 

и ушини када је тп неппхпднп кап дпказ да је изгрщенп дпстагљаое. 

15. ДПДАТНА ПБЈАЩОЕОА ПД ППНУЂАША ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И КПНТРПЛА КПД 

ППНУЂАША ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАША  

Ппсле птгараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм пблику 

захтега пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при предледу, греднпгаоу и 

уппређигаоу ппнуда, а мпже да грщи кпнтрплу (угид) кпд ппнуђаша, пднпснп оедпгпд 

ппдизгпђаша (шлан 93. Закпна).  

Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изгрщити 

кпнтрплу (угид) кпд ппнуђаша, пднпснп оедпгпд ппдизгпђаша, нарушилац ће ппнуђашу пстагити 

примерени рпк да ппступи пп ппзигу нарушипца, пднпснп да пмпдући нарушипцу кпнтрплу 

(угид) кпд ппнуђаша, кап и кпд оедпгпд ппдизгпђаша.  

Нарушилац мпже уз садласнпст ппнуђаша да изгрщи испрагке рашунских дрещака упшених 

приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птгараоа.  

У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдагна је јединишна цена. 

Акп се ппнуђаш не садласи са испрагкпм рашунских дрещака, нарушилац ће оедпгу ппнуду 

пдбити кап неприхгатљигу.  

16. ППЩТПВАОЕ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА  

Ппнуђаш је дужан да у пкгиру сгпје ппнуде дпстаги изјагу дату ппд кригишнпм и материјалнпм 

пддпгпрнпщћу да је да је ппщтпгап пбагезе кпје прпизлазе из гажећих прпписа п защтити на 

раду, заппщљагаоу и услпгима рада, защтити жигптне средине, кап и да  немају забрану 

пбагљаоа делатнпсти  кпја је на снази  у греме ппднпщеоа ппнуде (чл.75.  тачка 5. Закпна) 

17. КПРИЩЋЕОЕ ПАТЕНАТА И ПДГПВПРНПСТ ЗА ППВРЕДУ ЗАЩТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за кприщћеое патената, кап и пддпгпрнпст за ппгреду защтићених прага 

интелектуалне сгпјине трећих лица снпси ппнуђаш.  

18. НАШИН И РПК ЗА ППДНПЩЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАЩТИТУ ПРАВА ППНУЂАША  

Захтег за защтиту прага мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп сгакп заинтереспганп лице, кпји 

има интерес за дпделу удпгпра у кпнкретнпм ппступку јагне набагке и кпји је претрпеп или би 

мпдап да претрпи щтету збпд ппступаоа нарушипца прптигнп пдредбама ЗЈН. 

Захтег за защтиту прага ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпгременп дпстагља Републишкпј 

кпмисији за защтиту прага у ппступцима јагних набагки (у даљем тексту: Републишка 

кпмисија).  
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Захтег за защтиту прага се дпстагља нарушипцу неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм на e-mail: 

nabavke.opstina.pk@gmail.com или преппрушенпм ппщиљкпм са ппгратницпм. Захтег за 

защтиту прага се мпже ппднети у тпку целпд ппступка јагне набагке, прптиг сгаке радое 

нарушипца, псим укпликп ЗЈН није друдашије пдређенп. П ппднетпм захтегу за защтиту прага 

нарушилац пбагещтага сге ушеснике у ппступку јагне набагке, пднпснп пбјагљује пбагещтеое 

п ппднетпм захтегу на Ппрталу јагних набагки и на сгпјпј интернет страници, најкасније у рпку 

пд дга дана пд дана пријема захтега. 

Укпликп се захтегпм за защтиту прага псппрага грста ппступка, садржина ппзига за 

ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације, захтег ће се сматрати бладпгременим 

укпликп је примљен пд стране нарушипца најкасније седам дана пре истека рпка за 

ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстагљаоа и укпликп је ппднпсилац захтега у 

складу са шл. 63. ст. 2. ЗЈН указап нарушипцу на егентуалне недпстатке и непрагилнпсти, а 

нарушилац исте није птклпнип.  

Захтег за защтиту прага кпјим се псппрагају радое кпје нарушилац предузме пре истека рпка 

за ппднпщеое ппнуда, а накпн истека рпка из претхпднпд стага, сматраће се бладпгременим 

укпликп је ппднет најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда. Ппсле дпнпщеоа пдлуке п 

дпдели удпгпра из шл.108. ЗЈН или пдлуке п пбустаги ппступка јагне набагке из шл. 109. ЗЈН, 

рпк за ппднпщеое захтега за защтиту прага је 10 дана пд дана пбјагљигаоа пдлуке на 

Ппрталу јагних набагки.  

Захтегпм за защтиту прага не мпду се псппрагати радое нарушипца предузете у ппступку јагне 

набагке акп су ппднпсипцу захтега били или мпдли бити ппзнати разлпзи за оедпгп 

ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац захтега да није ппднеп пре 

истека тпд рпка.  

Акп је у истпм ппступку јагне набагке ппнпгп ппднет захтег за защтиту прага пд стране истпд 

ппднпсипца захтега, у тпм захтегу се не мпду псппрагати радое нарушипца за кпје је 

ппднпсилац захтега знап или мпдап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпд захтега.  

Захтег за защтиту прага не задржага даље актигнпсти нарушипца у ппступку јагне набагке у 

складу са пдредбама шлана 150. пгпд ЗЈН. 

Захтег за защтиту прага мпра да садржи:  

1) назиг и адресу ппднпсипца захтега и лице за кпнтакт;  
2) назиг и адресу нарушипца; 
3) ппдатке п јагнпј набагци кпја је предмет захтега, пднпснп п пдлуци нарушипца;  
4) ппгреде прпписа кпјима се уређује ппступак јагне набагке;  
5) шиоенице и дпказе кпјима се ппгреде дпказују;  
6) пптгрду п уплати таксе из шлана 156. ЗЈН;  
7) пптпис ппднпсипца. 

Валидан дпказ п изгрщенпј уплати таксе, у складу са Упутстгпм п уплати таксе за ппднпщеое 

захтега за защтиту прага Републишке кпмисије, пбјагљенпм на сајту Републишке кпмисије, у 

смислу шлана 151. стаг 1. ташка 6) ЗЈН, је:  

1. Пптгрда п изгршенпј уплати таксе из шлана 156. ЗЈН кпја садржи следеће елементе:  
   (1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке;  
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   (2) да предстагља дпказ п изгрщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптгрда мпра да садржи 
ппдатак да је налпд за уплату таксе, пднпснп налпд за пренпс средстага реализпган, кап и 
датум изгрщеоа налпда.  
* Републишка кпмисија мпже да изгрщи угид у пддпгарајући изгпд егиденципнпд рашуна 
дпстагљенпд пд стране Министарстга финансија – Упраге за трезпр и на тај нашин дпдатнп 
прпгери шиоеницу да ли је налпд за пренпс реализпган.  
   (3) изнпс таксе из шлана 156. ЗЈН шија се уплата грщи – 120.000,00 динара;  
   (4) брпј рашуна: 840-30678845-06;  
   (5) щифру плаћаоа: 153 или 253;  
   (6) ппзиг на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јагне набагке ппгпдпм кпје се ппднпси захтег за 
защтиту прага;  
   (7) сгрха: ЗЗП; Град Прпкупље  ЈН бр1.3.12/401-56/19-04; 
   (8) кприсник: бучет Републике Србије;  
   (9) назиг уплатипца, пднпснп назиг ппднпсипца захтега за защтиту прага за кпјед је изгрщена 
уплата таксе;  
  (10) пптпис пглащћенпд лица банке, или  
2. Налпд за уплату, прги примерак, пгерен пптписпм пглащћенпд лица и пешатпм банке или 
ппщте, кпји садржи и сге друде елементе из пптгрде п изгрщенпј уплати таксе нагедене ппд 
ташкпм 1, или  
3. Пптгрда издата пд стране Републике Србије, Министарстга финансија, Упраге за трезпр, 
пптписана и пгерена пешатпм, кпја садржи сге елементе из пптгрде п изгрщенпј уплати таксе 
из ташке 1, псим пних нагедених ппд (1) и (10), за ппднпсипце захтега за защтиту прага кпји 
имају птгпрен рашун у пкгиру припадајућед кпнсплидпганпд рашуна трезпра, а кпји се гпди у 
Упраги за трезпр (кприсници бучетских средстага, кприсници средстага прданизација за 
пбагезнп спцијалнп псидураое и друди кприсници јагних средстага), или  
4. Пптгрда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи сге елементе из пптгрде п 

изгрщенпј уплати таксе из ташке 1, за ппднпсипце захтега за защтиту прага (банке и друди 

субјекти) кпји имају птгпрен рашун кпд  

Ппступак защтите прага ппнуђаша редулисан је пдредбама шл. 138. - 166. ЗЈН. 

19. Рпк у кпјем ће удпгпр бити дпстaгљен 
 
Удпгпр п јагнпј набагци, нaрушилaц ће дпстaгити ппнуђaшу кпјем је удпгпр дпдеljен у рпку пд 8 
(псам) дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтега за защтиту прага из шлана 149. Закпна. 
  
Нарушилац мпже и пре истекa рпкa зa ппднпщеое зaхтегa зa зaщтиту прaгa зaкљушити удпгпр п 
јaгнпј нaвaгци aкп је ппднетa сaмп једнa ппнудa, псим у предпгaрaшкпм ппступку вез 
пbјaгljигanja ппзигa зa ппднпщеnjе ппнудa (укпликп се тaкaг ппступaк спрпгпди).   
 
Aкп ппнуђaш кпјем је дпдељен удпгпр пдбије дa зaкљуши удпгпр п јaгнпј нaбaгци, нaрушилaц 
мпже дa зaкљуши удпгпр сa пргим следећим нaјппгпљнијим ппуђaшем. 
 
20. ПБАВЕЩТЕОЕ ДА ПРИЛИКПМ САШИОАВАОА ППНУДА УППТРЕБА ПЕШАТА НИЈЕ ПБАВЕЗНА 
Садласнп пдредбама Закпнпм п изменама и дппунама Закпна п пригредним друщтгима 
(„Службени дласник РС“, брпј 95/2018), ппнуђаши нису у пбагези да приликпм сашиоагаоа 
ппнуда у ппступцима јагних набагки упптребљагају пешат. 

 
 Зa сге штп није ппсебнп прецизирaнп пгпм кпнкурснпм дпкументaције гaжи Зaкпн п јaгним 
нaбaгкaмa („Службени длaсник Репувлике Срвије“, брпј 124/12, 14/2015, 68/2015). 
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